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Yükseköğretim Kalite Göstergeleri Aracılığıyla Öğrenci Başarısının Yordanması (Gaziantep Üniversitesi
Örneği)
Arş. Gör. Murat ÖZDEMİR
Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet SİNCAR
Gaziantep Üniversitesi

Bir toplumun en önemli ve saygın kurumları arasında yer alan üniversitelerin 21. yüzyıldaki başta bilgi toplumu
ve küreselleşme olmak üzere teknoloji, rekabet ve uluslararasılaşma gibi değişimlerden büyük ölçüde etkilendiği
ifade edilmektedir (Altbach Reisberg ve Rumbley, 2009; Çetinsaya, 2014). Bu süreçte aktif bir rol üstlenen yükseköğretim kurumlarının (Nohutçu, 2006) bir yandan içinde bulundukları ülkelerin kalkınmasına katkı sağlarken
diğer yandan uluslararası boyutta kurdukları ilişkiler ve gerçekleştirdikleri etkileşimler neticesinde dünyaya değer
kattıkları da ifade edilebilir (Mishra, 2006). Bu katkının niteliğinin ön plana çıkması ile günümüz yükseköğretim
bağlamında yükseköğretim kurumlarının nitelik, etkililik ve şeffaflık vb. konularda belirli standartlara ulaşmaları
kaçınılmaz olarak görülmeye başlamıştır (Çetinsaya, 2014; Mishra, 2006; Özer, Gür ve Küçükcan, 2010). Yükseköğretimde belirli standartlara ulaşmanın özünde bir kalite arayışı olduğu ifade edilmektedir. Bu kalite arayışı
sürecinde, uluslararası karşılaştırmalar ve akreditasyon, ulusal bakış açısının ötesine geçerek uluslararası entegrasyon ve uyum hedefleri doğrultusunda belirli standartlara ulaşma çabası olarak ele alınmaya başlamıştır (Arslan
ve Bahadır, 2007; Gültekin ve Şengül 2006). Bu süreçte Bologna Bildirgesi ile başlayan AB üye ve katılımcı
ülkeler arasında yükseköğretimde uluslararasılaşma ve bölgeselleşme girişimlerinin (Çalık ve Bumin-Süzen,
2013) yükseköğretimde uluslararası kalite denetim standartları ve kalite güvencesi çalışmalarına hız kazandırdığı
dile getirilmektedir. Yükseköğretimde sınırları ortadan kaldırmaya yönelik bu yapılandırma hamlesi belirli kalite
göstergelerinin uygulandığı bir süreci oluşturma gayreti olarak nitelendirilebilir. Günümüzde yükseköğretimde
kalite göstergelerine ilişkin çeşitli bakış açıları olmakla birlikte bu göstergelerin genel olarak fiziksel-teknolojik
ortam ile birlikte yönetimsel, öğretimsel ve psikolojik ortamlara ilişkin çeşitli değişkenlerden oluştuğu ifade edilmektedir (Stukalina, 2010). Konuyla ilgili mevcut araştırmaların; belirli standartlar ortaya koyma (Harvey ve
Green, 1993); yükseköğretimde kalite olgusunu betimleme (Meraler, 2011), mevcut durumu ortaya koyma (Deveci, 2012) veya bazı değişkenlerle ilişkilerini tespit etme yönünde (Zineldin, Akdag ve Vasicheva, 2011) olduğu
görülmüş ancak yükseköğretimde kalite olgusunu öğrenci başarısı ile ilişkilendiren çalışmalara rastlanılamamıştır.
Hâlbuki insan davranışlarındaki değişimleri temel alan eğitim sürecinde (Demirel ve Kaya, 2013); insan davranışlarındaki değişimler başarı olarak görülmekte ve not ortalaması başarının en önemli sayısal/nicel göstergelerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Gaziantep Üniversitesi’nde lisans eğitimi alan
öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki öğretim süreçleri ve öğrenme kaynaklarının kalitesine ilişkin görüşlerinin akademik başarılarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını tespit etmektir. Doğrudan
bu ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya rastlanılmamasına ilave olarak öğrencilerin not ortalamaları ile kalite göstergeleri arasındaki ilişkinin anlamlılığının, yönünün ve etki derecesinin belirlenmesinin, lisans eğitiminde akademik
başarının arttırılmasında kullanılabilecek bir değişkeni ortaya koyması bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir.Tarama modelinde desenlenen bu araştırmada Hacıfazlıoğlu (2006) tarafından geliştirilen ölçme aracı ile birlikte akademik başarının göstergesi olan Genel Akademik Not Ortalamaları (GANO) kullanılmıştır. Araştırma
evreni Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden; araştırma örneklemi ise
rastgele örneklem yoluyla seçilen, Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinde
öğrenim gören 796 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış olup normal
dağılım gösterdiği tespit edilen (N=796, Statistic=.020=, p=.200>.05) veri setine Bağımsız Örneklem T Testi ve
Çoklu Doğrusal Regresyon analizi uygulanmış ve anlamlılık .05 düzeyinde aranmıştır. Analizde öğrencilerin akademik ortalamalarının T puanına dönüştürülmüş halleri kullanılmıştır.Katılımcıların akademik başarılarının yordanması amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde; kariyer yönlendirme, öğretim
süreçleri, kampus yaşamı ve sınav beklenti alt boyutlarının birlikte öğrencilerin akademik not ortalamalarının yaklaşık %15’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Yordayıcı değişkenlerin öğrencilerin akademik not ortalamaları üzerindeki göreli önem sırası; sınav beklenti, kariyer yönlendirme, kampus yaşamı ve öğretim süreçleri şeklindedir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin akademik not ortalamalarının yordanmasına ilişkin regresyon eşit-

12

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
liği (matematiksel model) aşağıda verilmiştir. AdademikBaşarı= 46.487 + SınavBeklenti x 0.660 + ÖğretimSüreçlerix.0.243 – KampusYaşamı x 0.442 - KariyerYönlendirme x 0.457 Öğrencilerin akademik not ortalamaları
ile kariyer yönlendirme ve kampus yaşamı alt boyutları arasında negatif ve zayıf düzeyde; öğretim süreçleri ve
sınav beklenti alt boyutları ile pozitif ve zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Öğrencilerin akademik
not ortalamaları ile negatif yönde ilişkili olan alt boyutların aritmetik ortalamalarının genel ortalamadan düşük
olması; katılımcıların yükseköğretim kurumlarını bu iki alt boyutta negatif yönde değerlendirdiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile kariyer yönlendirme ve kampus yaşamı alt boyutlarında algılanan eksikliklerin, bu boyutların öğrenci başarısını negatif yönde etkilemesine neden olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda katılımcıların cinsiyetleri ile görüşleri arasında toplam puanda anlamlı bir farklılık bulunmamasına rağmen öğretim süreçleri, kariyer yönlendirme çalışmaları, kampüs yaşamı ve sınava ilişkin beklentiler alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 4 alt boyut regresyon analizinde anlamlı sonuç veren boyutlardır. Bu doğrultuda öğretim
süreçleri ve sınava ilişkin beklentiler alt boyutlarında kadınlar erkeklere göre; kariyer yönlendirme çalışmaları ve
kampüs yaşamı alt boyutlarında erkekler kadınlara göre anlamlı biçimde daha olumlu görüş bildirmişlerdir.
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Okul Yöneticisi Yetiştirme ve Atama Uygulamalarında Slovenya Örneği ve Türk Eğitim Sistemine Yönelik Çıkarımlar
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Okul yöneticisi bir okulun varlık amacını gerçekleştirebilmesinde rol oynayan en büyük etkenlerden biridir. Çünkü
okul yöneticisi toplumsal değişmeler ve gereksinmelerle başa çıkmak için okulu yeniden yapılandırmaktan; toplumun eğitim gereksinmelerini karşılamak için okulun işlevlerini yerine getirmekten; örgütsel etkililiği sağlayarak
okulun bütünsel niteliğini artırmaktan; okulun eğitsel ortamını geliştirmekten ve çevreyle okulun etkileşimini yönetmekten sorumludur (Başaran, 2007, 214). Yöneticinin görev ve sorumluluklarının çeşitliliği ve önemi gereği,
iyi yetiştirilmiş olması eğitim sisteminin kalitesinin de iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Aynı şekilde,
okul yöneticisinin seçiminde objektif kriterlere bağlı kalınması ve sağlıklı bir atama sisteminin geliştirilmesi de en
az yetiştirilmesi kadar önemlidir. Türk Eğitim Sistemi'nde öğretmenlikten ayrı bir okul yöneticisi yetiştirme sistemi bulunmamaktadır. Okul yöneticiliği, Türk eğitim sisteminde kendine profesyonel bir meslek alanı olarak yer
bulamamakta, yöneticilik görevi öğretmenliğin yanında ikinci bir görev olarak, görevlendirme yoluyla yürütülebilecek bir iş olarak kabul edilmektedir. Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde öğretmenlik mesleği
“Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Okullarda müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirmelerin nasıl yapılacağı Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir.
Bu yönetmelikte de müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirmelerde öğretmenlik ve yöneticilikteki çalışma süreleri dikkate alınmakta, yönetimle ilgili herhangi bir eğitim, kurs, sertifika vs. şartı aranmamaktadır. Sadece, yöneticilikteki görev süresinin uzatılmasında esas alınan puanlama sisteminde yönetim alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alınması ekstra puan verilerek teşvik edilmektedir. Öğretmen yetiştirme sistemi incelendiğinde ise eğitim fakültelerinin öğretmenlik programlarında yöneticiliğe yönelik yeterince ders bulunmamaktadır.
Bu konuda 2006-2007 öğretim yılından itibaren “Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi” adlı bir dersin öğretmen
adaylarına okutulan zorunlu dersler arasına alındığı görülmektedir. Şu durumda somut olarak okul yöneticilerinin
yönetim konusundaki eğitim alt yapısını sadece lisans programındaki bir ders oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, seçimi ve atanması uygulamaları eğitim yönetimi alanında sürekli tartışılagelen konular arasında
yer almaktadır. Bu konularda çeşitli ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde Türk Eğitim Sistemi için örnek teşkil
edebilecek örnekler olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerden Slovenya, hem okul yöneticisi yetiştirilmesindeki hem
de atanması konusundaki sahip olduğu uygulamalarla öne çıkmaktadır. Slovenya yönetici yetiştirmede hem görev
öncesi eğitim (pre-service), hem göreve yeni gelenler için eğitim (induction), hem de görev başındaki yönetici
eğitimi (in-service) olmak üzere üç aşamada eğitim vermekte, yönetici atamalarında da yöneticilik eğitimini şart
koşmaktadır. Bu özellikleriyle Slovenya’da okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması uygulamaları araştırmaya değer bir konu olarak görülmüştür. Eğitim sistemleri bakımından karşılaştırma, bir sistemin veya uygulamanın kendisinden daha kaliteli başka bir uygulama ile karşılaştırılıp (benchmarking) onun geliştirilmesi gereken
boyut ya da öğelerinin gösterilmesidir (Balcı, 2009). Bu çalışmada da bu yaklaşımla Türk eğitim sisteminde okul
yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması uygulamalarının geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Slovenya'da uygulanan okul yöneticisi yetiştirme ve atama süreçleri incelenip, uygulamaların ayrıntılı olarak sunulması ve Türk
Eğitim Sistemi için çıkarımlarda bulunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır: Slovenya’da okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde hangi yöntemler, nasıl uygulanmaktadır? - Slovenya’da okul yöneticilerinin atanmasında nasıl bir yol izlenmektedir? Slovenya’da
okul yönetici yetiştirme ve atama uygulamalarından Türk eğitim sistemi bakımından ne tür çıkarımlar yapılabilir?Araştırmada Slovenya'da okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması ile ilgili uygulamaları inceleyip ayrıntılarını ortaya koyabilmek amacıyla tarama modellerinden örnek olay tarama modeli (durum çalışması) kullanılmıştır. Karasar’a (2003, 79) göre tarama modelleri geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu modelde araştırmaya konu olan olay ya da durum, kendi
koşulları içinde, olduğu gibi ve herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası göstermeden tanımlanmaya çalışılır. Örnek olay tarama modeli ise evrendeki belli bir birimin derinliğine ve genişliğine, kendisi ve çevresi ile olan
ilişkilerini belirleyerek o birim hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama düzenlemeleridir. Elde edilen
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veriler sadece araştırma konusu birim için geçerli olup genelleme amacı taşımamaktadır (Karasar, 2003, 86). Gall,
Borg ve Gall’a (1996. Akt. Büyüköztürk ve diğ. 2010, 273) göre örnek olay çalışmaları bir olayı meydana getiren
ayrıntıları tanımlamak ve görmek, bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek ve bir olayı değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmada da okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve seçilmesi konusunda öne çıkan özellikleriyle Slovenya örneği seçilmiş ve incelenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla Slovenya’da yönetici yetiştirme ve atama sisteminin amaçları, işleyişi ve sonuçları ile ilgili alanyazın taraması ve doküman incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda Slovenya’nın ilgili kurumlarının web sayfaları (NLS, 2014), yerel veya OECD gibi uluslararası örgütlerin raporları (OECD, 2007; Shratz, 2010; LIE, 2014), eğitim mevzuatı ve ilgili alanyazın (Pont,
Nushe ve Moorman, 2008; Early, 2012; Arcnik, 2014) taranarak gerekli verilere ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz, verilerin önceden belirlenen başlık veya temalara göre betimlenmesine dayalı bir analiz yöntemidir. Betimlenen veriler yorumlanıp açıklanarak okuyucuya sunulur (Yıldırım ve Şimşek, 2008, 224). Araştırmada elde edilen veriler araştırmanın alt amaçlarında belirlenen konu başlıklarına göre betimlenmiş ve yorumlanmıştır.Elde edilen veriler incelendiğinde Slovenya'da devlet eliyle kurulmuş ve asli görevi okul yöneticisi yetiştirmek olan "Slovenya Eğitim Liderliği Milli
Okulu" adlı bir kurum bulunmaktadır. Bu kurumun personeli uzman kişilerden oluşmaktadır ve verdiği eğitimler
de bu uzman kişiler tarafından düzenlenmektedir. Milli Okul okul yöneticileri yetiştirilmesinde üç ana eğitim vermektedir. Bu eğitimler; okul müdürü adaylarına ve okul müdürlerine yönelik okul yöneticiliği lisans programı adı
altında başlangıç eğitimi (pre-service), mentörlük programı adı altında göreve yeni başlayan yöneticilere ayrı bir
eğitim (induction) ve görev başındaki okul yöneticileri için ayrı bir eğitim (in-service) şeklindedir. Ayrıca Milli
Okul, okul yöneticilerine kariyer hayatları boyunca çeşitli eğitimler vererek, onların proje bazlı çalışmalarını sağlayarak, çok çeşitli konularda seminerler, konferanslar, çalıştaylara ve etkinliklere katılma olanağı sağlayarak destek olmaktadır. Okul yöneticilerinin seçimi ve atanması konusunda yerel düzeyde Okul Konseyleri en yetkili birimdir. Bu konsey veli temsilcileri, öğretmenler, yerel halk temsilcilerinden oluşur ve okul yöneticisini seçmeden
önce öğretmen kadrosunun, yerel halkın (belediye), veli birliğinin ve Bakanın fikrini almak zorundadır. Okul yöneticisi atanmasında ise yine birincil görevli Okul Konseyidir. Okul yöneticileri 5 yıl için atanabilir ve başarılı
oldukları taktirde bir 5 yıl daha görev yapabilirler. Müdürlük süreleri dolduğunda ise öğretmen olarak kariyerlerine
devam etmektedirler. Bu bulgulara dayalı olarak Türk eğitim sistemi için bazı çıkarımlarda bulunmak mümkündür.
Türkiye’de de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, gelişimi ve desteklenmesi için bir yöneticilik okulu kurulmalıdır.
Bu konuda milli eğitim camiasında yıllarca sözü edilen Milli Eğitim Akademisinin acilen işler hale getirilmesi ve
okul yöneticisi yetiştirme programları açması önerilebilir. Bu akademi, okul yöneticisini kariyer hayatı boyunca
ona eğitimler vererek, onun ulusal ve uluslararası projeler üretmesini, yurtiçi ve yurtdışı konferans ve panellere
katılmasını, tecrübelerini paylaşmasını sağlayarak destek olmalıdır. Akademi ayrıca göreve yeni başlayan yöneticinin gelişimini mentör müdür denetiminde devam-eğitim programı ile sağlamalıdır. Bu program, çeşitli konulardaki eğitimleri, projeleri, konferans ve panelleri içermelidir. Yöneticiliğe seçilmede yöneticilik eğitimi almış olmak zorunlu olmalıdır. Akademide sunulan yetiştirme programını tamamlayan adaylar, ilk aşamada müdür yardımcısı olarak görev yapmalı, belirli bir süre deneyim kazandıktan sonra müdürlüğe geçiş yapmalıdırlar. Ayrıca
okul yöneticileri görevleri süresince de performans değerlendirmesine tabi tutulmalı, okul personeli, veliler ve
öğrenciler tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı görüldüğü taktirde yöneticilik görevine devam etmelidir.
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Organizational justice as one of the most popular and promising topics in organizational behavior (Fortin, 2008)
has fascinated philosophers and social theorists for centuries (Van den Bos and Miedema, 2000). Justice has been
one of the core aspects of organizational life which refuses to fade away because many of critical organizational
attitudes and behaviors can be linked to employees’ perceptions and thoughts of justice (Roch and Shanock, 2006).
Although organizational justice has been investigated in a number of studies in terms of different aspects of organizational behavior, it is particularly relevant to integrate justice issues in change contexts because sensitivity to
justice increases in such uncertain situations (Lind and van den Bos, 2002; Marzucco, Marique, Stinglhamber, de
Roeck and Hansez, 2014). Oreg and van Dam (2009) argue that it is significant to consider, both theoretically and
practically, how justice perceptions develop within a change situation, and how these perceptions can affect employees’ reactions to a change. This study therefore attempts to investigate change recipients’ procedural justice
perceptions in the context of the recent Principal Succession Planning Initiative (Law No: 6528). The recent initiative was put into practice in 2014 in Turkish public schools and has brought about some novelties in terms of
selection and appointment of school principals. The most striking ones include interviews instead of written exams
and performance evaluations by various sources. Selected principals will be assigned to the principalship position
for four years. According to their performance, they could be dismissed upon completing their incumbency by
Ministry of National Education (MoNE, 2014). The recent change regarding selection and appointment of school
principals has changed the whole structure of the former system. Even though Turkey has taken an important step
in principal succession planning, the way the change occurred needs further investigation. As most of the scores
come from the interviews held by the jury consisting of MoNE personnel and school-based evaluations, it raises
justice-related questions about the way and process followed in selection and appointment of school principals.The
researchers employed a case study research design in this research. “A case study research design is a set of qualitative procedures used to explore a bounded system in depth. A system can be a program, event, or activity
involving individuals, and the system of interest for a particular study is referred to as the case” (Plano Clark and
Creswell, 2015, p. 292). The study group consisted of seven participants. Three of them worked previously as
principals in primary and middle schools and are now teachers, while the rest of them were vice-principals or
teachers previously and have been appointed as school principals as of the 2014-2015 academic year. Participants
were selected via snowball sampling and criterion sampling techniques. The researchers sampled the participants
based on recommendations of others, using some criteria like having worked or still working as a school principal.Descriptive analysis of the qualitative data revealed that the recent change initiative has led to some concerns
about the process and procedures used in selection and appointment of school principals. More surprisingly, both
the former and newly appointed school principals thought that the procedures followed during the last change were
not ethical and totally fair. However, the reasons lying behind their perceptions differed. The former school principals argued that the new law is totally unfair and operates in accordance with favoritism or a politically-oriented
way. The former school principals thought the new law would affect principalship in public schools negatively.
Newly appointed school principals were dissatisfied with teachers’ attitudes regarding their principalship. Some
of teachers believed that those who were appointed as school principals had strong relationships with people in
powerful positions in the MoNE. This led to a kind of resistance, at least, and unwillingness to accept change.
These findings indicated that school principals’ perceptions of justice had significant impacts on their attitudes
and behaviors. As Oreg and van Dam, (2009) state, this may that change generally breaks the status quo and
disrupts the equilibrium, and this situation evokes questions about both the outcomes and processes of a change
initiative.
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Yönetici Görüşlerine Göre Eğitim Soruşturmalarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN
Kırklareli Üniversitesi

Bekir ELMA
Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim müfettişlerinin çalışma konularının başında eğitim soruşturmaları yer almaktadır. Soruşturma, bir işi yapanın yaptığı işten ötürü veya görevin yapılması sırasında ortaya çıkan, suç unsuru bulunan eylemlerin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması ve bu suçlara yasalar nezdinde gerekli cezaların verilmesi sürecidir. Soruşturmalar, kamu
hizmetlerinin olması gerektiği şekilde yürütülmesine engel teşkil eden, uyulması mecburi noktalar dışına çıkan,
yasaklanmış fiil ve hallerinin incelenerek ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Türk eğitim sisteminde eğitimöğretim faaliyetlerinin teftişi, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı bakanlık müfettişleri ile her ilde eğitim müfettişleri başkanlıklarına bağlı eğitim müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Okullarda görev yapan yönetici, öğretmen ve personelin kendi üzerlerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmesi beklenir. Ancak, eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, öğrenci ve personelden kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir. Eğitimde
hedeflenen davranışları gerçekleştirebilmek için insan kaynağının kontrolü ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun
yerine getirilmesinde eğitim müfettişlerinin önemli katkıları olabilir. Müfettişler, eğitim sistemini doğrudan etkileyebilmeleri ve değerlendirebilmeleri nedeniyle eğitim örgütlerinde önemli bir role sahiptirler. Ancak, Türkiye’de
bu alanda yapılan değişik araştırmalarda bu rolün etkili şekilde gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır. Teftiş,
kamu yararı adına davranışı kontrol etme yöntem olarak tanımlanmaktadır. Eğitim alanında yapılan teftişin amacı,
öğretmenlerin ve yöneticilerin meslekî olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve onlara rehberlik etmektir. Böylece, eğitim ve öğretimde başarı düzeyinin artması da sağlanmış olacaktır. Müfettişlerin üstlendikleri rol ve görevlerdeki yeterliliklerinin artırılması, yöneticilerin profesyonel gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Eğitim
sistemimizde teftiş önemli bir yer tutmaktadır. Teftiş sırasında ve diğer nedenlerle ortaya çıkan aksaklıklar “Eğitim
Soruşturmaları”nın konusunu oluşturmaktadır. Toplumda müfettişlerin yaptıkları soruşturmalara karşı olumsuz bir
imaj olmasının nedeni, geçmişte bazı soruşturmaların gereği gibi ve objektif olarak yapılmamış olmamasıdır. Bu
durum, müfettişlere olan güvenin azalmasına yol açmıştır. Teftişin eğitim sistemindeki temel görevleri, amaç geliştirme, koordinasyonu sağlama ve kontrol etme, personelin güdülenmesi, eğitim-öğretimle ilgili problemlere çözüm bulma, öğretmenleri geliştirme, hizmet içi eğitim olmasına rağmen, uygulamada bu konuda sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Eğitim soruşturmaları esnasında eğitim yöneticileri açısından farklı sorunlar ve farklı bakış açıları ortaya çıkabilmektedir. Eğitim kurumlarında değişik kademlerde öğretmen, yönetici, öğrenci ve personel ile
ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında yöneticilerin görüşlerinin öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin eğitim soruşturmaları hakkındaki görüşlerini belirlemek ve yürütülecek eğitim soruşturmalarının etkililiğine yönelik öneriler geliştirebilmektir. Eğitim
soruşturmaları sırasında müfettişlerin davranış biçimleri ve iletişim becerilerinin nasıl olduğu konusunda yöneticilerin görüşlerini belirlemek büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Yöneticilerin görevleri esnasında işledikleri suçlar nedeniyle yapılacak olan inceleme ve soruşturma usulleri hakkında
görüşleri nelerdir? 2. Yöneticilerin inceleme ve soruşturmalarda görevli müfettişlerin ve muhakkiklerin tutum ve
davranışları ile ilgili düşünceleri nelerdir? 3. Yöneticilerin eğitim soruşturmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi
için önerileri nelerdir?Araştırma, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Pendik ilçesinde resmî eğitim kurumlarında görevli yöneticiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 3 şube müdürü, 9 okul müdürü ve 8 müdür
yardımcısı olmak üzere toplam 20 eğitim yöneticisi katılmıştır. Araştırma verileri, 11 açık uçlu sorudan oluşan
yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Görüşme formu geliştirilmeden önce 6 yönetici ile görüşme yapılarak pilot araştırma yapılmış ve uzman görüşü alınmıştır. Araştırma
verileri, niteliksel araştırma yöntemleri ile incelenerek içerik analizi yardımıyla değerlendirilmiştir.Müfettişlerin
eğitim kurumlarında yürüttükleri soruşturmaları objektif ve demokratik kriterlere göre yapmadıkları, müfettişlerin
iletişim becerilerinin iyi düzeyde olduğu ancak kendilerini yetiştirmede gayretli olmadıkları görülmektedir. Araştırma bulguları, soruşturmalar esnasında, müfettiş davranışlarının kurumların genel işleyişi ile personelin davranışlarını ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini, eğitim yöneticilerine hizmetiçi veya lisansüstü düzeyde
verilebilecek değişik eğitimlerin soruşturma sürecine olumlu katkılar sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Literatür incelemelerine göre, müfettişler rehberlik, meslekî yardım ve işbaşında yetiştirme görevlerini yerine getirmede sorunlarla karşılaşmakta ve bu görevlerini değerlendirme ve soruşturma görevlerinden kalan zamanlarda
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yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Müfettişlerin görev alanlarının oldukça geniş ve çeşitli olması ve uzmanlık
alanları dışında teftiş ve soruşturma yapma durumunda kalmaları olumsuzluklara neden olmaktadır. Değişik araştırma bulguları incelendiğinde, eğitim müfettişlerinin soruşturma yürütürken sergilediklere davranışlara yönelik
olarak öğretmen, yönetici ve müfettişlerin, on yıl önceki eğitim müfettişlerine ilişkin düşüncelerinin oldukça olumsuz olduğu görülmektedir. Türkiye’de cumhuriyetten bu yana eğitimin teftişi uzun yıllar eğitim uygulamalarını
kontrol altında tutma düşüncesiyle yürütülmüştür. Bunun sonucu olarak Türkiye’de uzun bir geçmişi olan eğitimde
teftişe ilişkin literatürde de bu sürecin çoğunlukla kontrol, hata arama, soruşturma ve değerlendirme anlayışıyla
yürütüldüğüne ilişkin eleştirilerin çokluğu dikkat çekmektedir. Türkiye’de eğitim denetimi ile ilgili yapılan araştırmalar, müfettişlerin eğitim yöneticilerine ve öğretmenlere ihtiyaç duydukları rehberlik rollerini ve süreci geliştirme görevlerini yerine getiremediklerini ve bu alanda yakın geçmişe kadar pek çok sorunun yaşandığını ortaya
koymaktadır. Ayrıca, müfettişlerin soruşturma rollerine ilişkin olarak müfettişlerin soruşturma açma, öğretmenleri
yargılama ve onlara ceza verme eğiliminde oldukları düşüncesinin hâkim olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Müfettişlerin geçmiş dönemlerde soruşturma yürütürken insan odaklı olmaktan çok, katı kuralcı bir yaklaşım sergiledikleri ortaya çıkmaktadır. Araştırma bulgularına göre, eğitimde yapılan soruşturmaların kurumların gelişimine,
yönetici ve öğretmenlerin etkililiğinin sağlanabilmesi için müfettişlerin seçilmesi, yetiştirilmesi ve istihdamına
özel önem verilmesi, yönetici ve öğretmenlerin eğitim hukuku, soruşturma süreci, yasal hakları konularında hizmet
öncesi ve hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri önemli katkılar sağlayabilir.
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Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi Nedir? Düzce İli Örneği
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Mesleki ve toplumsal değişmeler yönetim süreci içerisinde yöneticileri sürekli olarak etik sorunlarla yüz yüze
getirmektedir. Etik değerler ve ilkeler, yasalar ve siyasalar, bir kimsenin gerçekte neye inanması gerektiği ve inandığını söylediği davranışların oluşmasında sağlam bir temel oluşturur. Oluşturulan bu etik temellerin benimsenmesi de örgütün üst yönetiminden başlanmalı aşağıya doğru yayılım göstermelidir (Aydın,2012:54). Çünkü etik
değerler; benimsenen, üstün tutulan, ulaşılmak istenen ve gerçekleştirilmek istenen, önem verilen, iyi, doğru, güzel
gibi anlamlar ifade etmektedir. Çünkü insanlar yaşamlarını benimsedikleri değerler sistemine göre düzenlerler.
Değerler insan ve toplum yaşamı kadar örgütsel yaşamda da önemli yer tutmakta olup, kaynağını inançlardan
almaktadır (Şişman, 2011:93). Artık günümüzde örgütlerin yaşama ve gelişmesinin sadece fiziksel öğelerle sağlanamayacağı kabul görmüş bir konudur. Çünkü örgütleri kuşatan çevredeki toplumun kültürel özellikleri, etik
değerleri ve inançları etkilemektedir. Özelliklede paylaşılan değerler örgüt kültürü üzerinde günümüzde önemli
bir yer tutmaktadır. Örgütün etkililiği ile güçlü bir örgüt kültürüne sahip olma arasında doğrudan bir ilişki olduğu
yapılan bir çok araştırmada ortaya konmaktadır (Yılmaz, 2008:22). Bu gelinen örgüt, yönetim ve kültür ilişkisi
alan yazında halen farklı yorumlarla yeni araştırmalara konu olmaktadır. Artık günümüzde örgütlerin yaşama ve
gelişmesinin sadece fiziksel öğelerle sağlanamayacağı kabul görmüş bir konudur. Çünkü örgütleri kuşatan çevredeki toplumun kültürel özellikleri, etik değerleri ve inançları etkilemektedir. Özelliklede paylaşılan değerler örgüt
kültürü üzerinde günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Örgütün etkililiği ile güçlü bir örgüt kültürüne sahip olma
arasında doğrudan bir ilişki olduğu yapılan bir çok araştırmada ortaya konmaktadır ( Yılmaz, 2008:22). Araştırmalara konu olan etik liderlik ve örgüt kültürü gibi bu iki önemli kavram arasındaki ilişki ve yordayıcılığına dayalı
alanda her hangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu anlamda araştırmacı Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Örgüt Kültürü Üzerine Etkisine ilişkin çalışması ile bu anlamdaki bir bilimsel boşluğu doldurmayı, bulgulara dayalı sonuçlar ve öneriler getirerek alana katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmanın problemini; “ Düzce ilinde görev yapan öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin etik Liderlik davranışlarının örgüt
kültürü üzerine etkisi nedir?” sorusu oluşturmaktadır.Bu araştırma, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin
etik liderlik davranışlarının örgüt kültürü üzerine etkisini açıklamaya yönelik olduğundan betimsel nitelikte ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Betimsel-ilişkisel tarama türü araştırmalarda meydana gelen bir durum ya da
olay olduğu gibi betimlenerek, bu duruma neden olan değişkenlerin ilişkisini, etkisini ve bunların derecesini gösteren bir araştırma modelidir (Kaya, Balay ve Göçen, 2012). Araştırmada veri toplama aracı olarak Yılmaz (2006)
tarafından geliştirilen 44 soruluk ve dört alt boyutlu etik liderlik ölçeği ile Fırat (2007) tarafından geliştirilen 48
soruluk ve dört alt boyutlu örgüt kültürü ölçeği gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Araştırma evrenini
Düzce ili merkez ve ilçelerinde resmi 323 okulda görev yapmakta olan 3302 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenin farklı görüş ve düşüncelere sahip olduğu yani heterojen olduğu düşünülerek p=0,5 q=0,5 alınarak
aşağıdaki formüle göre örneklem hesaplanarak Düzce ili merkez ve ilçelerinde resmi ilk, orta, lise ve meslek lisesi
türünde 92 okulda 1057 adet öğretmen görüşü örneklem olarak alınmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 21,00 paket
programına girilerek frekans (N), yüzde (%), standart sapma (S.s.) ve aritmetik ortalamaları ( X ̅) değerleri alınmıştır. Grubun homojenliğine bakıldıktan sonra parametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır ikili değişkenler
için t-Testi, ikiden fazla değişkenler içinde One-Way ANOVA analizi uygulanarak anlamlı farkın kaynağı için
Post Hoc testlerinden Tukey b analizi uygulanmıştır. Anlamlı fark için P≤ .05 alınmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır.Araştırmada elde edilen bulgulara göre etik liderliğin geneli ve alt boyutları ile örgüt
kültürünün geneli ve alt boyutları arasında orta düzeyde ilişkinin olduğu, bu düzeyde örgüt kültürünün pozitif
yönde ve anlamlı bir şekilde etik liderlikten etkilendiği görülmüştür. Buna göre öğretmenlerin etik liderlik algılarının pozitif yönde artması örgüt kültürüne ilişkin algılarının da aynı yönde artmasını, etik liderlik algılarının negatif yönde olması örgüt kültürüne ilişkin algılarının da aynı yönde olacağı anlamına geldiği söylenebilir. Araştırmaya benzer sonuçlar Turhan (2007), Önen (2008), Uğurlu (2009) ve Kurşun (2011) tarafından yapılan araştırmalarda da elde edildiği gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen bu bulgular incelendiğinde bağımsız değişken olan
yöneticinin etik liderlik davranışları, bağımlı değişken olan örgüt kültürü değişkenini %43 oranında açıkladığı,
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başka bir ifade ile örgüt kültürünün %43'ü yöneticinin etik liderlik davranışlarına bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir. Yordayıcılık ile ilgili bulgulara paralel sonuçlar Yılmaz (2006), Uğurlu (2009) ve Yıldırım (2010) tarafından yapılan araştırmalarda da gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında örgütlerde son yıllarda liderlerin etik liderlik
özelliklerinin geliştirilmesine büyük ilgi gösterilmekte olduğu görülmektedir. Çünkü çalışanların iş ve örgütün
genel performansı üzerinde etik liderliğin büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Özellikle iş doyumu, örgüt
kültürü, örgütsel bağlılık gibi kavramlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Elçi, Şener ve Alpkan, 2012). Araştırmada ve diğer paralellik gösteren araştırmalarda etik liderlik ve örgüt kültürü ile ilgili elde edilen bulgulara göre
bu önemin ne kadar etkili olduğu vurgulanmaktadır. Liderler takipçilerinin güven, tarafsızlık, adalet gibi beklentilerini karşılamak durumundadırlar. Bunu ancak etik lider gerçekleştirebilir
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Ne Mi? Nasıl Mı? Fen Eğitiminde Bir Etkinliğin “Ne” Olduğundan Çok “Nasıl” Yapıldığının Önemi
Tuğba ECEVİT
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Fen eğitiminde yapılan etkinliğin ne olduğu mu yoksa etkinliğin nasıl yapıldığı mı daha önemlidir? Bu sorudan
yola çıkarak hem etkinliğin hangi etkinlik olduğunun hem de nasıl yapıldığının öğrencilerin öğrenmeleri üzerine
etkisi olduğu düşünülmektedir. Öğrenme isteği insanların yaşamındaki bilinmezlikleri merak etmelerinden dolayı
ortaya çıkar. İnsanlar, yaşamları süresince ihtiyacını hissettikleri ve kullandıkları bilgileri kalıcı olarak öğrenirler
(Martin, 2009). Öğrenme, bilgilerin düzenli bir şekilde öğrencilerin zihnine aktarılması değildir. Öğrenme, öğrencilerin düşünmesini ve uygulamasını gerektiren bir süreçtir. MEB (2013) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının temel alındığı belirtilmiştir. Araştırma-sorgulamaya
dayalı öğrenme, “fen öğretiminden” ziyade “fenin nasıl yapıldığını öğretmeye yönelik” süreç odaklı bir öğretim
modelidir (Martin, 2009). Araştırma-sorgulamaya dayalı yapılan fen derslerinde, öğrenciler tecrübelerinden yararlanarak genelleme yapmayı öğrenirler. Amaç öğrencilerin transfer etme becerilerini geliştirmek, öğrenmiş oldukları bilgileri yeni durumlarda özellikle günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamaktır (Enger ve Yager,
2000). Böylece formal eğitimden sonra bu beceriler yaşam boyu kullanabilir. (Plowright ve Wathkins, 2004). Öğrencilerin kendi başlarına ya da arkadaşlarıyla yaptığı etkinlikler, deneyler ve buluşlar bilginin anlamlı ve kalıcı
olmasını sağlar. Aktif öğrenme sürecinde öğrenciler bilimsel bilgileri-gerçekleri kendileri keşfeder. Bu sürecin
amacı öğrencilerin konu ile ilgili genel bilgileri öğrenmelerinin yanında tahmin etme, çıkarım yapma, kendi kendine problem çözme, bilimsel iletişim kurma becerilerini kısaca bilimsel süreç becerilerini geliştirmektir (Martin,
2009). Öğrencilerin derse aktif katılımları sayesinde problem çözme becerileri, üst düzey düşünme becerileri ve
iletişim kurma becerileri gelişir (Collins ve ark., 1999). Öğrencilere düşündürücü öğrenme etkinlikleri sunulursa
derse aktif katılımları sağlanabilir (Tobin, 1986). Araştırma sürecine öğrencilerin aktif olarak katıldıkları etkinlikler, laboratuvar araştırmaları ve deneyler öğrencilerin bilimsel kavramları anlamalarına yardımcı olur (Enger ve
Yager, 2000). Özetlenecek olursa derinlemesine araştırma ve sorgulamalarla yaparak yaşayarak öğrenme sürecinde bulunan öğrenciler daha kalıcı ve daha etkili öğrenme çıktıları elde etmektedirler. Fen eğitiminde öğrencilerin küçük birer bilim insanı gibi yani üst düzey düşünme becerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin kendi sorularını kendilerinin oluşturması, nasıl bilim araştırma yapacağını öğrenmesi
amaçlanmaktadır. Bilimsel süreci doğrudan yaşayarak, kendi sorularını kendi araştırmaları ile yanıtlayabilen öğrencilerin yetiştirilebilmesi istenilmektedir (Martin, 2009). Bu hedefe uygun olarak hazırlanan öğretim programın
ve ders kitaplarının kalitesi verilen eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Geçmişten bu yana eğitimin ana
unsurlarından biri olan ders kitapları öğretmenin, öğrencinin ve velinin bilgiye en kolay ulaşabileceği kaynaklardan biridir. Ders kitapları öğretim programında yer alan konuları düzenli ve planlı bir şekilde sunan, öğretmeni ve
öğrenciyi dersin amaçları doğrultusunda yönlendiren, eğitim sürecinin tamamlayıcı öğretim materyalleridir (Güneş ve Ünsan, 2002). Kaptan (1999)’a göre fen bilimleri dersinde yapılan etkinliklerin birçoğu ders kitabında yer
alan etkinliklerdir. Ders kitapları, öğrencilerin deney yapmasına ve belli sonuçlara kendi kendine ulaşmasına fırsat
vermelidir. Ders kitaplarının öğrencileri olabildiğince merak etmesini sağlayacak, incelemeye araştırmaya yöneltecek yani öğrenmeyi öğrenme becerilerine sahip etkinliklere yöneltmesi beklenmektedir. Başka bir deyişle etkinliklerin hangi etkinlik olduğundan çok, o etkinliklerin temel becerileri kazandırmada nasıl derinleştirilerek ele
alındığı önem kazanmaktadır; bu çalışmada fen eğitiminde bir etkinliğin hangi etkinlik olduğundan çok nasıl yapıldığının öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.Fen eğitiminde bir etkinliğin hangi etkinlik olduğundan çok nasıl
işlendiğinin önemini belirlemek amacıyla bu araştırmada karma metot benimsenmiştir. Karma metotta, nitel ve
nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmaktadır. (McMillan ve Schumacher, 1997). Fraser ve Tobin (1992)
nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı çalışmalarda veri zenginliğinin arttığını ve çalışmalardan elde edilen
bulguların “inanılırlık” seviyesinin çok daha yüksek olduğunu vurgulamışlardır (s. 33). Bu bağlamda araştırmada;
nicel metot boyutunda kontrol gruplu yarı deneysel desen ve nitel metot boyutunda ise betimsel ve durum araştırmaları deseni, çalışmanın araştırma yöntemini oluşturacaktır (Agresti ve Finlay, 1997; Esterberg, 2002; Merriam,
2002). Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir
ortaokulda 7. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma grubu 1’i (kontrol grubu) 12 öğrenci, çalışma grubu 2’yi
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(deney grubu) 14 öğrenci oluşturmaktadır. Etkinlikler her iki gruba eşit ders saati süresince aynı öğretmen tarafından işlenmiştir. 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programına geçiş kademeli gerçekleştirildiğinden çalışmada, 7. sınıflarda Fen Teknoloji Öğretim programına göre hazırlanmış ders kitaplarındaki etkinlikler kullanılmıştır. Çalışma
grubu 1’de, MEB Yayınevi tarafından hazırlanan 7. Sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabındaki “Kinetik enerjiyi etkileyen ne?” başlıklı etkinlik, kitabındaki yönergelere uygun olarak işlenmiştir. Ders kitabındaki bu etkinlik, “araştırma soruları, birlikte yapalım ve sonuca varalım” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu araştırma soruları ve deneysel
etkinlik yapılırken tartışmaların ve soru-cevap etkinliklerinin daha çok sözlü ifade edilmesi beklenmektedir. Çalışma grubu 2’de ise aynı etkinlik, araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak araştırma sorgulama becerilerini kazandırmaya yönelik olarak zenginleştirilerek uygulanmıştır. Bunlar etkinliğin hazırlık, işleniş ve bitimindeki
zenginliklerdir. Etkinliğe başlamadan hazırlık aşamasında; ön bilgilerinin hatırlanması, günlük yaşamdan elde edilen gözlemlerin kullanılmasıyla etkinliğe hazır hale gelmeleri amaçlanmıştır; etkinliğin işleniş aşamasında; bilimsel süreç becerilerinin ve üst düzey düşünme becerilerini kullanmaların sağlanması amacıyla hazırlanan etkinlik
föylerinde bireysel ya da küçük grup tartışmalarıyla cevaplanabilecek sorular bulunmaktadır. Etkinliğin bitiminde
bütün öğrencilerin yaptıkları deneye ilişkin fikirlerini çekinmeden gerekçeler sunmaları, anlaşılmayan yerleri dile
getirebilmeleri ve ifade edilen düşüncelerin doğruluğunu sorgulamalarına ortam hazırlayarak bilimsel iletişim becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada fen eğitiminde bir etkinliğin hangi etkinlik olduğundan çok
nasıl işlendiğinin öneminin (Bağımsız değişken); başarıya, kalıcılığa, günlük yaşamla ilişkilendirilmesine, yazılı
sözlü bilimsel iletişim becerilerine, bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına dair öğrenme çıktıları (bağımlı değişkenler)
incelenmiştir. Başarı ve kalıcılığı ölçek için araştırmacılar tarafından geliştirilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan başarı testi uygulanmıştır. Günlük yaşamla ilişkilendirme, bilgiyi yapılandırma ve bilimsel iletişim becerileri
ölçmek için ise zenginleştirilmiş etkinlik föyündeki öğrencilerin yorumları incelenmiştir.Kontrol grubundaki etkinliğin uygulanışı sırasında, kitapta verilen etkinliğin yönergeleri; öğrencileri derinlemesine düşünmeye yöneltmediği, araştırma sorgulama becerilerini geliştirmeye daha az hizmet ettiği, yaratıcılıklarını kısıtladığı, sözlü ve
yazılı bilimsel iletişim becerilerini geliştirmeye daha az katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, derse
karşı ilgi ve motivasyon düzeylerinin ve kazandıkları bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyinin daha az
düzeyde olduğu yapılan gözlemler ve elde edilen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Deney grubunda ise etkinliğin uygulanış sırasında, kitapta verilen etkinliğin derinleştirilerek uygulaması, öğrencileri üst düzey düşünmeye
yönelttiği, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine daha fazla hizmet ettiği, araştırma sorgulama becerilerini daha
fazla geliştirdiği, yaratıcıklarını artırdığı, sözlü ve yazılı bilimsel iletişim becerilerini geliştirmeye daha fazla katkı
sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, derse karşı ilgi ve motivasyon düzeylerinin daha fazla olduğu ve
kazandıkları bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin daha fazla geliştiği yapılan gözlemler ve elde
edilen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Kalıcılık testine ait sonuçlar önümüzdeki 2 hafta içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.
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Fen Öğretiminde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Kavramsal Değişim Üzerine Etkisi
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4+4+4 Eğitim sistemi ile birlikte “Fen ve Teknoloji” dersinin adı “Fen Bilimleri” olarak düzenlenmiştir. Bu
bağlamda öğretim programlarında da değişikliklere gidilmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 7 sayılı kararı ile ilköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) yürürlüğe girmiştir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren
5’inci; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 3’üncü sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak
üzere kabul edilmiştir. 2005 yılı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı, “Bireysel farklılıkları ne olursa olsun
bütün öğrencilerin Fen ve Teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi” vizyonu ile yapılandırmacı öğrenme teorisi temel
alınarak geliştirilmişti (MEB, 2005). 2013 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında ise, vizyon anlayışı genel
olarak değişmemekle beraber, “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” vizyonu ile araştırmasorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak geliştirilmiştir (MEB, 2013). Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programının vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya
ve Evren konu alanları ile Beceri, Duyuş, Fen-Teknoloji-Toplum Çevre (FTTÇ) öğrenme alanları belirlenmiştir.
Bu öğrenme alanları ile beraber kazanımlar bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, duyuş ve fen-teknolojitoplum-çevre öğrenme alanları ile ilişkilendirilmiş ve aşağıda yer alan tabloda bu beceriler belirtilmiştir (MEB,
2013). Ortak bilgi yapılandırma modeli (OBYM), 2013 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan;
bilgi, beceri, duyuş ve fen-teknoloji-toplum-çevre öğrenme alanlarındaki becerileri geliştirmede önerilen öğrenme
modellerindendir. OBYM, öğrencilerin bir bilim insanı gibi çalışmasına, deneyimlerini aktarmalarına, kategorize
edilen bilgileri üzerinde düşünmeye, tartışmaya ve paylaşmaya, bilgilerini günlük hayatta kullanabilmelerine ve
sosyo-bilimsel konularda çözüm üretmeye olanak sağlayan çok yönlü bir öğrenme modelidir. OBYM, 2013 yılı
Fen Bilimleri dersi öğretim programının doğası ile büyük ölçüde örtüşmektedir ve öğretim programında önerilen
öğrenme modellerinden biridir. Bu modele göre hazırlanan ders planlarının, etkinliklerin, ölçme-değerlendirme
araçlarının, uygulamaların Fen Bilimleri dersinin etkili bir şekilde işlenmesinde, 2005 yılı Fen ve Teknoloji dersi
öğretim programını özellikle bilimin doğası ve sosyo-bilimsel boyutları açısında tamamlayıcı niteliktedir.
OBYM’nin her aşaması öğrenciye çok yönlü kazanımlar verebilmekte ve öğrenci her aşamada öğrenme sürecinin
başkahramanı olabilmektedir. Süreç boyunca öğrencinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri beraber kazanacağı düşünülmektedir. OBYM’nin öğrencinin zihnindeki bilgiyi günlük hayata aktarabilmesinde, sosyo-bilimsel konularda farkındalık ve duyarlılık yaratmada, sorumluluk alma, paylaşma ve kendini ifade etmede fırsat sunacağı
beklenmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, OBYM’nin uygulamadaki etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar
sınırlı sayıdadır. Bu bağlamda çalışmanın fen öğretimine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Bu araştırmaya
dayanak oluşturan problem cümlesi şu şekilde ifade edilebilir: “Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkisi nedir?” şeklinde ifade edilebilir.Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desen, değişkenler arasında meydana
gelen neden sonuç ilişkilerini test etmek amacıyla kullanılan bir desendir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel
desen, birisi tekrarlı ölçümleri (öntest-sontest), diğeri de farklı kategorilerde bulunan denekleri (deney-kontrol
gruplarını) gösteren iki faktörlü bir deneysel desen olarak belirtilmektedir. Bu desende bir denek, deney veya
kontrol gruplarının sadece birisinde yer almaktadır (Büyüköztürk, 2007).Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin
konu ile ilgili bilişsel yapılarında yer alan kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler uygulamadan önce ve
uygulamadan sonra kavramsal başarı testleri ve kelime ilişkilendirme testleri ile belirlenmiştir. 7. sınıf deney grubundaki öğrencilerin puan ortalamalarındaki artışın fazla olmasının yanı sıra kavramsal başarı testindeki soruların
açıklamalarını da daha bilimsel ve derinlemesine bilgi içeren cümlelerle ifade etmişlerdir. Kontrol grubundaki
öğrencilerin açıklamaları ise, daha çok bilimsel olmayan, yüzeysel ve kavram yanılgısı içeren cümlelerle şeklinde
olmuştur. Araştırmada OBYM ile işlenen 7. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinin 5E öğrenme döngüsü modeline
göre, öğrencilerin kavramsal değişimlerini geliştirmede etkili olduğu, buna karşın 8. Sınıf öğrencilerinin kavramsal
değişimlerini geliştirmede orta düzeyde yarar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Gelişen ve değişen dünyanın ortaya koyduğu gerçeklerden bir tanesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için
nitelikli insan gücünün eğitilmesidir (Kayhan ve Koca, 2004). Son yüzyılda matematik ve fen alanlarında meydana
gelen gelişmeler, ülkelerin bu alanlara verdiği önemi arttırmış ve eğitim politikalarını oluştururken fen ve matematik eğitimi alanlarını göz önünde bulundurmalarına neden olmuştur (Sözbilir, Güler, ve Çiltaş, 2012). Günümüzde verilen fen eğitiminin temel amacı her öğrencinin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesidir (MEB, 2013). Bu
amacın gerçekleştirilmesi için fen eğitimi alanında pek çok çalışma yürütülmektedir. Fen eğitimi ile ilgili olarak
yapılan bu çalışmalar hem fen eğitimin tarihsel süreç içerisindeki değişimini/gelişimini anlamada hem de bu süreçte hangi konu alanları üzerine yoğunlaştığını ortaya koymada önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra okullarda
verilen fen eğitiminin kalitesini arttırmada da önemli bir araçtır (Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker, 2012;
Karamustafaoğlu, 2009). Okullarda verilen eğitim kalitesini arttırma aşamasında, yurt dışı kökenli olan National
Science Teachers Association, Journal of Case Studies in Education, International Journal of Case Studies ve
International Journal of Teaching and Case Studies gibi öğretmenlere rehberlik edebilecek yayın organlarının Türkeye’de muadillerinin [Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)] yok denecek kadar az olması, verilmesi
planlanan çağdaş eğitimin uygulanması aşamasında bir sınırlılık olarak görülebilir. Bu tür sınırlılıkların, fen eğitimi alanında yapılmış olan çalışmaların sistemli bir şekilde düzenlenmesiyle en aza indirilebileceği düşünülmektedir. Başka bir açıdan bakıldığında Yüksek Öğretim Kurumu’nun (2015) yayımlamış olduğu verilere göre eğitim
ve öğretim alanında yapılmış tezlerin toplam sayısı 28520’dir ve bu tezlerin 23787 tanesi yüksek lisans, 4686
tanesi ise doktora tezidir. Bu tezler arasından fen eğitimi ile ilgili tezlerin seçilip sistemli bir şekilde düzenlenmesi,
kolaylıkla ulaşılabilir olan bu devasa nitelikteki literatürün gerek araştırmacılar için gerekse öğretmenler için faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2009-2014 yılları arasında fen eğitimine yönelik olarak
ortaya konmuş olan yüksek lisans tezlerinin betimsel analizini yaparak, gerek hizmet öncesi öğretmen eğitiminde
gerekse ilköğretim ve ortaöğretimde fen eğitiminin kalitesini arttırmak için öğretmen ve araştırmacıların kolaylıkla
ulaşabilecekleri dokümanları ortaya koyabilmek ve araştırmalara çalışılan konu alanı eğilimlerini görmelerini sağlamaktır.Bu çalışmada nitel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırılması amaçlanan olgu veya olgular ile ilgili
bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin incelenmesini kapsayan bir nitel analiz yöntemi olan doküman analizi
(Yıldırım ve Şimşek, 2011) kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmaya konu olan dokümanlar Türkiye’de 2011-2014
yılları arasında fen eğitimi alanında yazılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun Ulusal Tez Merkezi’nde erişime
açık olan, erişilebilmiş yüksek lisans tezleridir. İlgili yüksek lisans tezlerine ulaşılması aşamasında Ulusal Tez
Merkezi’nin sistemi üzerinde detaylı arama kısmında enstitü, bölüm, anabilim dalı bilim dalı, konu, tez türü ve yıl
sekmeleri kullanılmıştır. Çalışmada fen eğitimi ile ilgili anahtar sözcükler kullanılarak 2011 yılına ait 72, 2012
yılına ait 54, 2013 yılına ait 43 ve son olarak 2014 yılına ait 26 tane tez olmaz üzere toplamda 195 tane yüksek
lisans teze erişilmiştir. Araştırmaya konu olan dokümanlar Nvivo 10 nitel analiz paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde çalışmanın amaçları doğrultusunda dokümanlardan çıkan konu başlıkları kullanılmıştır. Bu durum şu şekilde örneklenebilir. Bir araştırmacı yapmış olduğu tez çalışmasında 7. sınıf öğrencilerinin
elektrik ünitesindeki akademik başarılarını ölçmek amacıyla bir test geliştirmiştir. Bu doküman analiz edilirken
Akademik Başarı Testleri kodu oluşturulmuştur ve bu kod altına 7. Sınıf başlığı içerisinde Elektrik ünitesi olarak
ele alınmıştır.Yapılan doküman analizi sonucunda, özetle 2011-2014 yılları arasında fen eğitimi alanında yazılmış
olan yüksek lisans tezlerinde kullanılmış, çeşitli ünitelere yönelik olarak hazırlanmış ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarının seviyelerine uygun olan akademik başarı testleri, kavramsal anlama
testleri, ders planları ve öğrenme etkinlikleri sistemli bir şekilde ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra yapılan
yüksek lisans tezlerinde 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmiş hem başarı testi hem de kavramsal anlama testi diğer öğrenci seviyelerine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Öte yandan geliştirilmiş olan bu başarı
testlerinin elektrik, maddenin yapısı ve kuvvet ve hareket ünitelerinde daha fazla sayıda mevcut olduğu tespit
edilmiştir. Kavramsal anlama testlerinde ise gerek sınıf düzeyleri gerekse ünitelerde birbirine yakın sayıda kavram
anlama testlerinin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumların sunuda daha detaylı olarak ele
alınmasıyla bu konuda çalışan uzmanlara yararlı sistematik bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.
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Tutum; bir kimsenin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz tavrı olarak
kabul edilmektedir (Türker & Turanlı, 2008) Diğer bir tanımda ise tutum, “bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar karşısında belli davranışlar göstermeye iten öğrenilmiş eğilim” olarak tanımlanmaktadır. (Demirel, 2003).
Şişman (2004)’e göre, bir eğitim sisteminde başarı; öğrenci, öğretmen, müfredat, yöneticiler, fiziki ve mali kaynaklar gibi pek çok etkene bağlıdır. Öğretmen, nitelikli insan yetiştirmek üzere eğitim sisteminin bu saydığımız
tüm parçalarını bir araya getirerek sentezleyen ve anlamlı hale getiren kişidir. Öğretmen, bireylerin çağın gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmelerinden sorumlu kişidir. Öğretmenlerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ve eğitim sisteminin niteliğini artırabilmeleri; hizmet öncesinde ve sırasında mesleğe ilişkin olumlu tutum
geliştirmelerine, duyuşsal alan yeterlikleri ve gerekli motivasyona sahip olmalarına bağlıdır (Karadağ, 2012, 46).
Bu bilgiler ışığında tutumun; yapılan eğitimin verimliliğine ve istenilen kazanımlara ulaşılmasında önemli bir yere
sahip olduğu söylenebilir. Eğitim Fakültelerindeki bölümleri öğrencilerin yüksek puanlarla tercih etmesi, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve geçerliliğini yeniden kazanmaya başladığının bir göstergesidir (Doğan & Çoban, 2009). Ancak son yıllarda Eğitim Fakültesinden mezun olanların sayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı kadro sayısının örtüşmemesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan alma zorunluluğu, işsizlik gibi olumsuz faktörler öğretmen adaylarında birtakım kaygıların oluşmasına neden olmaktadır (Cüceloğlu, 1996). Mezuniyet, işsizlik, iş seçimi gibi faktörler öğretmenler için kaygıyı artıran etmenlerdendir (Tümerdem, 2007). Herhangi bir duruma karşı hissedilen kaygının duyuşsal beceriler içerisinde değerlendirildiği düşünüldüğünde geleceğe yönelik kaygısı olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının da
bu durumdan etkilenebileceği ve aynı yönde davranışlara neden olabileceği düşünülmektedir. Sonuç itibariyle öğretmenin eğitimdeki yeri ve önemi göz önüne alındığında öğretmen ve öğretmen adaylarının tutumlarının eğitime
olan etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
etkileyen nedenlerin neler olduğunun ve nasıl bir etkiye sebep olabileceğinin önceden tespit edilmesi oldukça
önemlidir. Bu açıklamalar ışığında bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları ile mezun adayların öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları; cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, bitirilen lise düzeyi, genel not ortalaması (lisans)
ve bölümü tercih sırası değişkenleri açısından değişimi incelenmiştir. Bu çalışmanın, sözü edilen değişkenlerin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma olan olası etkileriyle birlikte farklı değişkenlerle yapılabilecek çalışmalara
yol göstermesi açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen
adayları ile bu bölümden mezun olmuş adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu
temel amaç doğrultusunda adayların mesleğe yönelik tutumları; cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, bitirilen lise
düzeyi, genel not ortalaması (lisans) ve bölümü tercih sırası değişkenlerine göre incelenmiştir. Buna göre aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır: 1.Fen bilgisi öğretmen adayları ile mezun adayların öğretmenlik mesleğine yönelik
tutum puanları cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 2.Fen bilgisi öğretmen adayları
ile mezun adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları gelir düzeyi, bitirilen lise düzeyi, genel not
ortalaması (lisans) ve bölümü tercih sırasına göre nasıl değişmektedir? 3.Fen bilgisi öğretmen adayları ile mezun
adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları gelir düzeyi, bitirilen lise düzeyi, genel not ortalaması
(lisans) ve bölümü tercih sırasına göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz dönemi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2.,
3., 4., sınıfta öğrenim gören adaylar ve aynı ABD’dan mezun olmuş toplam 123 fen bilgisi öğretmen adayları ile
gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilen örneklem grubunun sınıf düzeylerine göre dağılımı; 35 aday (2. sınıf), 25 aday (3. sınıf), 31 aday (4. sınıf), 32 aday (mezun) şeklindedir. Tarama (survey) modelinin kullanıldığı çalışmada örneklemin demografik bilgileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlenmiştir. Adayların demografik bilgilerinin yer aldığı kişisel bilgiler formunda; cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi,
bitirilen lise düzeyi, genel not ortalaması (lisans) ve bölümü tercih sırası bilgileri yer almaktadır. Diğer yandan
Üstüner (2006) tarafından geliştirilen, 10’u olumsuz, 24’ü olumlu olmak üzere toplam 34 maddeden oluşan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, öğretmenlik programlarında öğrenim gören
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adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. 5’li Likert tipinde hazırlanan
ölçekteki ifadelerde yer alan seçenekler ve puan karşılıkları; 5=Tamamen Katılıyorum, 4=Çoğunlukla Katılıyorum, 3=Orta Düzeyde Katılıyorum, 2=Kısmen Katılıyorum ve 1=Hiç Katılmıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 170 iken en düşük puan 34 olup, ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı
.89’dur. Araştırmacılar tarafından yapılan güvenilirlik analizinde ise ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı
.92 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinden elde edilen verilerin analizi için adayların ölçekten aldıkları toplam puanlar dikkate alınmıştır. Ölçek puanlarının yorumlanmasında ölçeğin maksimum
ve minimum puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin puan aralığının 5 farklı düzeye
göre dağılımı şu şekildedir: 34-61.2=Çok düşük düzey, 61.2-88.4=Düşük düzey, 88.4-115.6=Orta düzey, 115.6142.8=Yüksek düzey, 142.8-170=Çok yüksek düzey Verilerin analizinde 11.5-SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans(f)-yüzde(%), bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır.Fen bilgisi öğretmen adayları ile bu bölümden mezun adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının; cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, bitirilen lise düzeyi, genel not ortalaması (lisans) ve bölümü tercih sırası değişkenlerine göre incelendiği bu çalışmada adayların cinsiyet değişkeni
ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği puanları arasında anlamlı farklılığın olduğu ve bu farklılığın kızlar
lehine olduğu görülmektedir. Çalışmamıza paralel olarak Terzi & Tezci (2007) ile Ergen & Töman (2014)’nın
üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada kızların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının erkeklere
göre anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna karşın Şahin Taşkın & Hacıömeroğlu (2010)’un ilköğretim bölümü son
sınıfta okuyan öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Bu sonuçların daha doğru genellenebilmesi ve farklılıkların daha derinlemesine incelenmesi için farklı
yöntemler ile araştırmalar yapılabilir. Farklılıkların nedenleri araştırılabilir. Diğer yandan öğretmen adayları ve
mezun adayların sınıf düzeyi açısından öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarının birbirine yakın
ve yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi açısından adayların tutum puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Tekerek & Polat (2011) ile Pehlivan (2008)’nın yaptıkları çalışmalarda üniversite
öğrencilerinin sınıf düzeyi açısından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklılık göstermediği belirlenmiştir. Tüm sınıf düzeylerinde yüksek tutum olması okulda ki eğitimin mesleğe yönelik tutumu olumlu yönde
etkilediği düşüncesine varmamızı sağlayabilir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç, adayların gelir düzeyi ve
bitirilen lise değişkeni açısından öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında anlamlı farklılığın olmamasıdır. Tekerek & Polat (2011) ile Aksoy (2010)’nun yaptıkları çalışma sonuçları bu bulguyu destekler niteliktedir. Adayların üniversite seçimleri öncesinde lise dönemindeyken onlara mesleki rehberlik hizmeti ile öğretmenlik mesleği tanıtılabilir. Bu sayede mesleği, iş olanaklarını, çalışma koşullarını bilerek bölümü tercih eden öğrenciler mesleğe daha sıcak bakabilir ve dolayısıyla bu duruma yönelik olumlu tutum geliştirebilirler. Bu sonuçlarla
birlikte adayların okudukları/mezun oldukları bölümü tercih etme sırası değişkeni açısından tutum puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Literatür incelendiğinde Çapa & Çil (2000), Doğan & Çoban
(2009)’un yaptıkları araştırma bulgularının çalışmamızın bulgularıyla tutarlılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında öğretmenlik mesleğini ilk sıralarda tercih etmeyen öğrencilerinde aldıkları eğitim ve geçirdikleri
yaşantılar sonucu olumlu tutum geliştirebildikleri söylenebilir. Son olarak adayların genel not ortalamaları (lisans)
değişkeni açısından öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında anlamlı farklılığın olduğu gözlenmiştir. Buna göre not ortalaması düşük olan adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları da orta düzeydedir.
Bu bulguya dayalı olarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumun öz yeterlik ve benlik algısını da destekleyerek akademik başarıya katkı sağladığı söylenebilir. Sonuç itibariyle fen bilgisi öğretmen adayları ile mezun
adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesinin, öğretmenlik mesleğini asli görevi olarak
benimsemiş adayların ileride başarılı ve her türlü bilimsel becerilerle donanmış bireyleri nasıl bir duyuşsal davranışla yetiştirebilecekleri noktasında literatüre önemli bilgiler vereceği düşünülmektedir. Tutum, eğitimin temel
duyuşsal becerilerinden biri olduğu için farklı fakülte ve branşlar için de benzer çalışmalar yapılması önerilebilir.
Bu sayede karşılaştırmalar yapılıp tutumu engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için çözüm yollarına ulaşılabilir.
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Fen Öğretiminde Biçimlendirici Değerlendirme Stratejileri ve Öğretmenin Profesyonel Gelişimine Etkisinin İncelenmesi: Örnek Olay Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Nermin BULUNUZ
Uludağ Üniversitesi

Eğitim-öğretim uygulamalarında iki temel değerlendirme vardır. Bunlardan birincisi öğrencilerin bir ders veya
derslerden başarılarının ölçüldüğü düzey belirleyici değerlendirme, diğeri ise not vermek için değil, sadece öğrenme için yapılan biçimlendirici değerlendirmedir. Eğitim-öğretimde verim ve öğretmenlerin profosyonel gelişimi için bu iki değerlendirme uygulamalarının dengeli olmasına ihtiyaç vardır (Keeley, 2008). Ancak uygulamada
ağırlık düzey belirleyici değerlendirme tarafına kaymıştır ve hemen hemen bütün eğitim-öğretim kurumlarında
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta günümüzde değerlendirme denilince genellikle düzey belirleyici değerlendirmenin çeşitleri olan yazılı-sözlü sınavlar, sınavlardan alınan puanlar ve başarı sıralaması ilk olarak akla gelmektedir. Hatta çoğu zaman değerlendirme kavramı bu tür yazılı-sözlü sınavlarla eş anlamlı kullanılmaktadır.
Atkin ve Coffey’ye (2005) göre değerlendirme sözcüğünün söz konusu sınav türleri ile eş anlamlı kullanılması
değerlendirmenin karmaşık yapısını, aşamalarını ve amacını basite indirgemektedir. Çünkü not vermek değerlendirmenin en küçük parçasıdır. Oysaki değerlendirme oldukça geniş kapsamlı bir kavram olup, Bloom taksonomisinin en üst kademesinde yer alan ve ileri düzeyde performans gerektiren bir beceridir. Değerlendirmede asıl olan
öğrencinin neleri anlayıp, nereleri eksik bildiği ya da ne tür kavram yanılgılarına düştüklerini belirlemeye nicel ve
nitel çözümlemeler üretmektir.Biçimlendirici değerlendirme yöntemi son 10-15 yılda özellikle Avrupa ve Amerika’da Black ve William’ın (1998) Kara Kutunun içinde Çalışma (Working Inside the Black Box) adlı kitabı ile
gündeme gelmiş ve fen ve matematik öğretim yöntem ve tekniklerinin gözden geçirilerek biçimlendirici değerlendirme-temelli yenilikçi uygulamaların, araştırmaların, biçimlendirici değerlendirmeye dayalı değerlendirme kitaplarının sayısının büyük bir hızla artmasına sebep olmuştur. Biçimlendirici değerlendirme kısaca öğrencilerin dersi
derste öğrenmesi için yapılan değerlendirmedir (Black & William, 2004). Bu değerlendirme yaklaşımında öğretim
yapılacak konuda öncelikle öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin ortaya çıkarılması temel ilkedir. Bir başka deyişle öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin ortaya çıkarılması öğretimde ilk basamağı oluşturur. Ausubel
Eğitim Psikolojisi (1968) adlı kitabında bu durumu oldukça iddialı bir şekilde dile getirmiştir: “Eğer eğitim psikolojisini tek bir ilkede özetlemem istenirse şunu söylerdim: Öğrenmeyi etkileyen tek ve en önemli faktör öğrencinin sahip olduğu bilgileridir. Öğrencilerin ön bilgilerini belirleyin ve ona göre öğretim yapın (s.vı).” Yapılan
araştırmalar Asubel’in bu ön görüsünü desteklemektedir. Örneğin Black ve William (1998) yaptığı 250 tane araştırma ve uygulama içeren meta analiz çalışmasıyla biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin derse katılım,
kavramsal anlama, ve öğrenme motivasyonlarını arttırdığını tespit etmiştir. Biçimlendirici değerlendirme yönteminde öğrencilerin öğrenme öncesi ve öğrenme süreci boyunca derse ilgilerini çekmek, öğrencilerde sorgulama
başlatmak, öğrencilerin sınıf söylemlerini cesaretlendirmek ve öğrencilere geri bildirim sağlamak için sınıfta kolayca uygulanabilecek belirli stratejiler kullanılır. Bu stratejilerin temel amacı dikkatlice tasarlanmış öğretim yoluyla öğrencilerin öğrenmelerini ve öğrenme fırsatlarını geliştirmektir. Biçimlendirici değerlendirme öğrencilere
yazma, çizme, konuşma, dinleme, fiziksel aktivite ve araştırma, tasarlama ve yürütme imkanı sağlar. Etkileşim,
geri bildirim sağlama, öğretimi şekillendirme ve değerlendirmeye ek olarak pek çok biçimlendirici değerlendirme
tekniği öğrencilerde bilişsel yeteneklerin ve daha derin düşünme yeteneklerinin başlamasına yardımcı olur. Biçimlendirici değerlendirme ve biçimlendirici değerlendirme-temelli öğretim stratejiler uluslararası literatürde kapsamlı yer almasına karşın (Ali & Iqbal, 2013; Black & William, 1998; Keeley, 2008), Türkiyede oldukça yenidir
ve sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır (Aydeniz, & Pabuçcu, 2011; Bulunuz & Bulunuz, 2013; Bulunuz, Bulunuz,
& Peker, 2014). Geleneksel olarak değerlendirme uygulamaları nicel olarak öğrencilerin başarısını ölçme ve sıralamaya odaklıdır. Bu nedenle öğrencilerin ön bilgilerini belirleyerek dersin işlenişine karar vermek ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlama ya da planlamak eğitim-öğretim uygulamalarında eksiktir. Bu araştırmanın amaçları şunlardır: 1) Biçimlendirici değerlendirme stratejileri kullanarak beşinci sınıf öğrencilerin elektrik konusundaki kavramsal gelişimlerini değerlendirmek ve 2) Biçimlendirici değerlendirme stratejilerine dayalı öğretim uygulamalarının öğretmenin profosyonel gelişimine etkisini değerlendirmektir. Bu araştırma “Fen Bilimlerinde
Kavram Yanılgıları” adlı doktora dersi kapsamında verilen uygulama ödevi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu
dersi alan öğrencilerden biri aynı zamanda Bursa merkeze bağlı bir ortaokulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev
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yapmaktadır. Çalışma bir şubede öğrenim gören 26 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmektedir. Veri toplama
aracı olarak açıklamalı öğrenci çizimleri, öğrencilerin çizimleri hakkında yazmış oldukları açıklamalar, fen bilgisi
öğretmeninin gözlem notları ve öğretmen ile yapılan görüşmeler kullanılacaktır. Toplanan tüm veriler nitel olarak
analiz edilecektir. Araştırmanın deseni örnek olay çalışması olarak belirlenmiştir.Araştırmada öğretmen “Yaşamımızın vazgeçilmesi: Elektrik” ünitesine başladığı ilk derste biçimlendirici değerlendirme stratejilerinden “açıklamalı öğrenci çizimleri” yöntemini uygulamıştır. Öğrencilerine sıra ile aşağıdaki etkinlikleri yaptırmıştır:1) Öncelikle dersin başında öğrencilerinin konu hakkındaki ilk bilgilerini ön bilgilerini, eksik ve yanlış kavramlarını belirlemek amacı ile: “Ampul, pil ve bir parça kabloyu kullanarak nasıl ışık yakabilirsiniz?Zihninizde oluşturduğunuz elektrik devresinin şeklini size verdiğim kağıtlara çiziniz. ” şeklinde bir yönerge vermiştir. Öğrenciler devre
kurmayı denemeden önce kağıda zihinlerindeki devrelerin şekillerini çizmişlerdir.2) İkinci olarak her öğrenciye 1
küçük ampul, 1 kalem pil, bir parça iletken tel vermiş ve:“Size vermiş olduğum pil, ampul ve kablo parçasını
kullanarak ışık yakmayı deneyiniz”diyerek öğrencilere deneme ve keşif için yeterli süre vermiştir.3) Üçüncü olarak öğretmen öğrencilerine: “Şimdi size dağıtacağım kağıtlara ampulu nasıl yaktığınızı çizerek göstermenizi istiyorum.” şeklinde yönerge vererek ve ikinci kez öğrencilerinden çizim yapmalarını istemiştir. 4) Dördüncü olarak
öğretmen öğrencilerine basit devre elemanlarının sembollerini öğretmiş ve daha önce çizdekileri devrelerin şeklini
bu kez bu sembolleri kullanarak çizmelerini istemiştir. Çizimler tamamlandıktan sonra öğretmen öğrencilerden
çizimleri hakkında görüş belirtmelerini istemiştir.5) Son olarak öğretmen bir kâğıda basit devre elemanlarından
üç tane ampul, pil ve iletken tel sembolü çizmiş ve sembollerin altına birkaç maddeden oluşan yönergeleri de
ekleyerek öğrencilerden bu yönerge doğrultusunda çizim yapmalarını istemiştir. Fen Bilimleri öğretmeni elektrik
ünitesinin öğretimi boyunca farklı stratejileri uygulamaya devam edecektir. Aldığı doktora dersinin ve sınfında
yapmış olduğu uygulamaların profesyonel gelişimine etkisini değerlendirebilmek için ünitenin sonunda öğretmen
ile görüşme yapılacak ve sonuçlar kongrede detaylı biçimde sunulacaktır. Öğrencilerin ilk çizimleri incelendiğinde genel olarak öğrencilerin doğru çizim yapamadıkları ve çizimlerde çeşitli kavram yanılgılarının olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerden devre kurarak ampulü yakmaları istendiğinde ampulü yakmak için uzun süre uğraşmış
olmalarına rağmen bazı öğrencilerin yakmayı başarırken, bazı öğrencilerin ampulü yakmayı başaramadıkları gözlemlenmiştir. Deneme sonrası yapılan ikinci çizimlerde de yine doğru ve yanlış ifadelere rastlanmıştır. Öğrencilerin yaptıkları son çizimler ve çizimlerni altına yazdıkları açıklamaların analizi sonucunda elektrik konusu ile
ilgili alan yazında da sıklıkla olarak karşılaşılan “zayıflayan” ve “çarpışan akım modeli” ile benzerlik gösteren
yaygın kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir:
1) Zayıflayan akım modeli:Bu modele göre pilin bir kutbundan çıkan akım devre elemanları tarafından tüketilir
ve bu nedenle akım her seferinde azalmaktadır. Öğrencilerin bu model ile açıklanabilecek yanlış cevaplarından
bazıları aşağıda listelenmiştir:
“A ampulü (+ kutba yakın olan) daha parlak, B ampulü A’dan az, C ampulü B’den daha az parlak yanar.” (Ö1)
“Elektrik A ampulüne gider ve burada parlaklık çok olur sonra B ye geçer daha az parlaktır, B den C ye geçince
parlaklık oldukça az olur.” (Ö2)
2) Çarpışan akım modeli:Bu modele göre öğrenciler pilin (+) ve (-) ucundan çıkan akımın devre elemanlarına
geldiğini ve akımların orada çarpışmaları sonucunda ampulün yandığını düşünmektedirler. Öğrencilerin verdikleri
cevaplardan bu model ile açıklanabilecek örnek cevaplar aşağıda listelenmiştir:
“Ampuller pilden çıkan (+) ve (-) elektronların karşılaşması sonucunda yanar.” (Ö4)
“Elektrik akımı aynı anda hareket eder. Biri artıdan ötekisi eksi kutuptan gider, ortada çarpışırlar, devre böyle
çalışır.” (Ö8).
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4+4+4 Okul Sisteminde Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecine Yönelik Görüşleri
(Düzce İli Örneği)
Özgür SİREM
Milli Eğitim Bakanlığı

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR
Düzce Üniversitesi

İnsanlar daha iyi bir gelecek için hayatının her alanında çaba göstermişlerdir. Bunun için bazı yenilikler yapmış
ve uygulamışlardır. Eğitim alanında geçmişten günümüze birçok programlar denenmiş ve en iyiye ulaşılmaya
çalışılmıştır. Günümüzde değişen eğitim anlayışı, bilginin daha kısa sürede öğrenilmesini, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını ve öğrencilerin bilgiyi daha kolay kavramasını amaçladığı söylenebilir. Bu nedenledir ki ilkokuma
yazma öğretiminde yenilik doğuran bu değişimin kullanılması ve öğrenciler üzerinde uygulanması içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi bir geleceğe götüreceği söylenebilir. Eğitimin en önemli amaçlarından biri yetişmekte olan
kuşakların topluma verimli ve sağlıklı bir şekilde uyumlarını sağlamaktır. Eğitim bir bütündür. Her kademesinde
öğrencilerin seviyesine, ilgi ve isteklerine göre gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekir. Çocuğa kalıcı
alışkanlıkların kazandırıldığı dönem ilköğretimin birinci kademesidir. Bu dönemde sınıf öğretmeninin önemi büyüktür. Öğrencilerin birinci sınıfta kazanacakları güzel ve etkili okuma, dinleme ve izleme, anlama, sözlü ve yazılı
anlatım becerileri, olumlu istendik yöndeki davranış değişiklikleri, gelecekteki öğrenim yaşantılarını etkilemekte
ve başarılı olmalarını sağlamaktadır (Cemaloğlu, 2000:2). Okumak insanın dünyayı keşfedebilmesine, anlayabilmesine ve öğrendiklerini uygulayabilmesine olanak sağlamaktadır. Okuma belirli bir süreyi kapsamamakla birlikte, yaşam boyu kişilere katkı sağlayan dinamik bir süreçtir. Okumak insanı geliştirir ve hayata başka bir açıdan
bakmasını kolaylaştırır. Bu konuda yapılan araştırmalarda okumanın akademik başarıyı artırdığını söyleyebiliriz.
Baş ve Şahin’e (2012) göre öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları ile yazma eğilimlerinin de Türkçe dersindeki akademik başarıyı anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur.
Bu sebeple, okumanın önemi günümüzde daha da önemli bir hale gelmektedir. Bu bağlamda, okumanın temellerinin atıldığı ilkokul birinci sınıftaki sürecin etkililiği oldukça önemlidir. Ancak, etkili bir şekilde planlanan bir
öğretim süreciyle bu mümkün olabilmektedir. Bu durum, öğrenciye, veliye ve öğretmene önemli görevler yüklemektedir. Okuma yazmayı öğrenme aşamasını verimli bir şekilde yürütmek tüm taraflar açısından sabır ve özen
gerektirmektedir. İlkokuma yazmanın amacı öğrencilere her ne şekilde olursa olsun okuma becerisi kazandırmak
değil, çocuğun öğrenme özelliklerini dikkate alan çağdaş yöntem ve tekniklere göre iyi bir Türkçe becerisi kazandırmaktır (Bilir, 2005). İlkokuma yazma öğretimi, bireyin özerklik kazanmasını ve yaşam boyu öğrenmesini etkileyecek bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ancak ilkokuma yazma öğretim programının uygulanması sırasında özellikle yeni okul sisteminin (4+4+4 Okul Sistemi) başlaması ile birlikte çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların; öğrenciler ve öğretmen üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Dolayısı ile bu yeni
programın uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirleyip değerlendirmek ve
bu doğrultuda programın geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek, eğitim sorunlarını çözmede önemli olduğu
söylenebilir. Bir ülkenin kalkınabilmesinin temel şartlarından bir tanesi de okuma ve yazmadır. Okuma ve yazmanın temelleri ise ilkokul birinci sınıfta atılmaktadır. Bu temel yeni yetişecek olan nesile ne kadar sağlam bir şekilde
atılırsa ülkenin ilerlemesi de o kadar hızlı olabilecektir. Bilimin ilerlemesi, yeni buluşların yapılması ve insanların
eğitim düzeyinin yükselmesi yine okuma ve yazma ile mümkün olmaktadır. Özetle okuma yazmayı etkin bir şekilde yapmak, bireyin dünyayı anlayabilmesini, kendi ayakları üstünde durabilmesini, ülkesine ve dünyaya yarar
sağlamasını, hayat boyu öğrenmesini, çağdaş bir toplum oluşturmasını ve ülkesinin kalkınmasını sağlama fırsatı
verecektir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4+4+4 okul sistemi ile birlikte 2012-2013 Eğitim-öğretim
yılından itibaren öğrencilerin okula başlama yaşı düşürülmüş ve üç aylık bir süreyi kapsayan uyum ve hazırlık
programı ilkokul birinci sınıfta uygulamaya konulmuştur. Bunun yanında ilkokuma yazma öğretim sürecinde bazı
esneklikler getirilmiştir. Bu programın öğrenciler üzerinde etkisinin öneminin yanında bu yöntemi uygulayan öğretmenin öneminin de bilinmesi gerekmektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 4+4+4 okul sistemi ile birlikte
ilkokul birinci sınıfta ilkokuma yazma öğretim sürecide bir takım değişikliklere uğramıştır. Bu süreçte değişikliğe
uğrayan ilkokuma yazma öğretim süreci öğretmen görüşlerine göre araştırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Aynı zamanda sürecin avantajları ve dezavantajları öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda açıklanmaya çalışılmış-
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tır.İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesine çalışılan bu araştırma, mevcut olan durumu saptamaya yönelik bir araştırma olmasından dolayı tarama modelinde
bir çalışma olarak tasarlanmış ve sürdürülmüştür. Karasar’a (2005:77) göre 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. Olanları, herhangi bir şekilde
değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Araştırmada tarama modeli ışığında nicel verilerden yararlanılmıştır.İlkokul birinci sınıf ve ikinci sınıf öğretmenleri, ilkokuma yazma öğretim sürecine ilişkin olarak çoğunlukla; ilkokuma yazma öğretim sürecinde ek kaynak kitaba ihtiyaç duyulduğuna, ilkokuma yazma etkinlikleri yaptırmanın
sabır istediğine, 4+4+4 okul sisteminin ilkokuma yazma sürecini olumsuz etkilediğine, 60-66 aylık çocukların
okula uyum sağlamada sorun yaşadığına, uyum ve hazırlık çalışmalarında verilen 3 aylık sürenin fazla olduğuna,
okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin ilkokuma yazma etkinliklerinde daha başarılı olduğuna tamamen katılıyorum
düzeyinde yanıt vermişlerdir. İlkokul birinci sınıf ve ikinci sınıf öğretmenleri, ilkokuma yazma öğretim sürecine
ilişkin olarak çoğunlukla; Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrencilere yeterli sürede yaptırabildiğine, öğretmen kılavuz kitaplarında yeterli açıklamalar ve yönergelerin mevcut olduğuna, öğretmen kılavuz kitabı ile öğrenci ders kitaplarının birbiri ile uyumlu olduğuna, ders kitaplarında verilen etkinliklerin öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığına, ilkokuma yazma etkinlikleri yaptırmanın eğlenceli olduğuna, ilkokuma yazma etkinlikleri
yaptırmanın olumlu duygular uyandırdığı, zorunluluk sebebi ile 1.sınıf Türkçe dersine girildiğine, ilkokuma yazma
etkinlikleri yaptırmanın sıkıcı olduğuna, ilkokuma yazma etkinlikleri yaptırmanın diğer etkinliklerden daha önemli
olduğuna, dört yıllık döngüde ilkokuma yazma öğretmenin yenilenmeyi sağladığına, bir önceki programa kıyasla
öğretme sürecinde etkinliklere daha çok yer verildiğine, ilkokuma yazma etkinlikleri yaptırırken herhangi bir sorunla karşılaşılınca çözümü bulana kadar uğraşıldığına, verilen ödevlerin sınıfta kesinlikle kontrol edildiğine, öğrencilere ilkokuma yazmayı kolay öğretebilmek için onların hazır bulunuşluğuna uygun davranıldığına, öğrencilerin farklı yaş gruplarından oluşması sebebiyle öğretim sürecinde bireyselleştirilmiş öğretime daha çok yer verildiğine, uyum programının öğrencileri okula hazırlamada yeterli olduğuna, uyum programının öğretmenlerin iş
yükünü artırdığına, uyum programının öğrencilerin okulu sevmesini kolaylaştırdığına, uyum programı ile birlikte
öğrencilerin temel becerileri daha kolay kazandığına, yeni programın öğretim sürecinde önceki programlara göre
teknolojiyi daha çok kullanmak gerektiğine, ilkokuma yazma sürecinde velilerin öğrencilere destek olduğuna, velilerin ödev konusunda öğrencilere yeterince destek olduğuna, velilerin öğretmenlerle işbirliği yaptığına katılıyorum düzeyinde yanıt vermişlerdir. İlkokul birinci sınıf ve ikinci sınıf öğretmenleri, ilkokuma yazma öğretim sürecine ilişkin olarak çoğunlukla; uyum ve hazırlık çalışmalarında kullanılan kitapların içeriğinin yeterli olduğuna,
ders kitabında verilen etkinlik yönergelerinin yeterli düzeyde olduğuna, ders kitaplarında bulunan etkinliklerin
öğrencilerin zihinsel gelişim düzeylerine uygun olduğuna, ilkokuma yazma etkinlikleri yaptırmak için yeterli becerilere sahip olunmadığına, bakanlık tarafından öğretmenlere verilen seminerlerin uyum ve hazırlık çalışmasında
amacına ulaştığına, ilkokuma yazma etkinliklerini 4+4+4 okul sisteminin olumlu etkilediğine katılmıyorum düzeyinde yanıt vermişlerdir.
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Cooperative Learning (CL) is a learning model with deep theoretical and practical roots dating back to 1900s and
before (Johnson, Johnson & Smith, 1998). “Cooperation” is first mentioned in the sense of Cooperative Learning
method in “Social Interdependence Theory” as ‘positive interaction’ (Johnson, Johnson & Smith, 1998). According to Social Interdependence Theory, social interaction is the way of interaction where partners affect each
other’s learning and efforts positively. In this sense, it comes to minds that a learning environment where students
encourage each other and increase their learning and motivation would be a golden key to success. This way, ‘Zone
of Proximal Development’, as Vygotsky suggests, will be enhanced and the students will reach their upmost performance with the help of their friends (Li & Lam, 2005). Receiving help from friends whom students have a
social interaction with enables them to lower their affective filter. As Krashen suggests for language learning,
students have hinders for learning because of their emotional situation and they would experience difficulty if the
learning environment and the process is made ‘friendly’ to them (Krashen, 2009). It can be derived from these
declarations of significant theorists that learning environment and the social interactions while learning are highly
substantial for learning. A learning method is proposed by Slavin (1987) combining these two significant notions:
“Cooperative Learning”.This new learning method was based on a popular and successful approach in the field of
education Constructivism, where students’ previous knowledge is regarded as significant for new items to be learned and teachers are charged with guiding the students and directing them to the activities where students can
foster their learning and metacognitive skills (Cunningham & Duffy, 1996). Cooperative Learning (CL) is defined
as a package of educational methods requiring students to work together on definite tasks (Slavin, 1987) and it has
been found to be effective over traditional instructions (Scott, 1989; Sutton, 2001; Ahmad & Mahmood, 2010). It
is ensured by many researchers that it increases the level of motivation (Nichols & Hall, 1995; Ning & Hornby,
2014; Law, 2008) and the academic success (Bayraktar, 2011; Keramati, 2010; Slavin, Hurley & Chamberlain,
2003) of the students. However, CL is neglected at university level (Herrman, 2013) although it is proven that it
elicits positive results including success and motivation at kindergarten (Artut, 2009), elementary (Tarhan, Ayyıldız, Ogunc & Sesen, 2013; Ebrahim, 2012; Law, 2011) and secondary levels (Keramati, 2010; Topping et al.,
2011).This study seeks answers to those questions: Do CL increase the perception of motivation of the students?Do
CL affect student products as a result of group works?The answers of these questions will enable the researchers
to conclude the effects of the use of Cooperative Learning at university level and suggest some implications for or
against CL. Thus, the instruction at universities would be enhanced. Moreover, as the empirical study is applied
in the Faculty of Education at a state university, the pre-service teachers will experience a real classroom environment and instruction based on CL. It is known that pre-service teachers find it difficult to put the knowledge or
theories they learn into practice (Ross, 1994). Although there is a need for further research, one plus benefit of this
study would be the insight of pre-service teachers about CL and their possibility of usage it in their future classrooms.Two sections of a course at the Faculty of Education at a state university in Turkey is chosen as the sample
of this research and 4-week program of Jigsaw and Team-Game-Tournament techniques are applied. For the quantitative phase of this research, Turkish version (Altun & Erden, 2006) of Pintrich (1990)’s “Motivational and
self-regulated learning components of classroom academic performance” questionnaire’s ‘motivation’ aspect is
used as pre- and post-test. As for the qualitative phase of this research, students’ products are analyzed with document analysis technique. As a result, mixed methodology is used as it is defined as the revealer of the most accurate
results (Creswell, 2002). This study can be classified as an ‘action research’ as the researchers themselves designed, applied the ‘implementation’ part of the research and made minor changes from time to time.The implementation part of the study showed that Cooperative Learning can be applied in university classes when there is an
organized lesson plan. It is expected from the results that the motivation is higher in the post-test as a result of
Cooperative Learning. Also, it is expected that the products of students reflect their learning. If these are derived
from the result, it can be asserted that Cooperative Learning can be applied successfully and it can lead to successful results with older students and larger groups. In this sense, both motivation and success notions would be
ensured with CL as it is in primary and secondary levels.
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Türkiye'de Azınlık ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay
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“Kültür”, toplumsal ve tarihsel gelişme süreci boyunca yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak ifade edilmektedir (TDK, [08.01.2015]). Gay (1994)’e göre, eğitim programlarından
öğretim programlarına, yönetimden performansa; eğitim adına atılan tüm adımların temelinde “kültür” bulunmaktadır. Bu kültür de insanların davranışlarını, tutumlarını ve değerlerini şekillendirmektedir. İnsan davranışları bir
sosyalleşme süreciyle gelişmektedir ve sosyalleşmenin her zaman belirli kültürel ve etnik çevrelerin bağlamında
meydana geldiği söylenebilir (Kallen, 1970; Novak, 1975; Pai, 1984). “Çokkültürlülük” ise etnik yapı, ırk, dil,
cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf, eğitim, dinsel yönelim, cinsel yönelim ve diğer kültürel boyutların farkına
varılmasıdır (APA, 2002). Irk, etnik yapı, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engelli olma, sosyal sınıf, eğitim, dinsel
tercih ve diğer kültürel farklılıklar konusunda bir duyarlılığın geliştirilmesidir (Banks, 2013). Çokkültürlülüğün
çeşitli biçimleri olsa da en genel anlamıyla “asimilasyon” anlayışına karşı bir alternatif olduğu ifade edilmektedir
(Aydın, 2013). Banks ve Banks (1993)’e göre, “çokkültürlü eğitim” toplumdaki tüm bireylere okullarda eşit öğrenme fırsatlarının sağlanmasıdır. Sadece farklı etnik gruba, sosyal sınıfa, dine ait olan öğrencileri değil, aynı
zamanda farklı cinsiyete, üstün yeteneklere ve zekâya sahip olanlar öğrencileri de kapsamaktadır. Çokkültürlü
eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş karşılamalarının sağlanması için öğrenme ortamlarının farklılaştırılması
üzerine odaklanmaktadır (Cırık, 2008). Gay (1994)’e göre, “çokkültürlü eğitim”, kültürel ve etnik farklılığın önemini vurgulayan bir felsefe; tüm öğrencilerin akademik başarıya eşit şansının olduğu bir düşünce veya eğitimsel
reformdur. Baptiste (1979), çokkültürlü eğitimi, kültürel çoğulculuğu yansıtan bir reform hareketi; eşitlik, sosyal
adalet, karşılıklı saygı ve anlama ilkelerine dayalı bir anlayış olarak ifade etmektedir. Çokkkültürlü eğitim ilk
olarak 1915 yılında Horace Kallen tarafından yetişkin eğitimi bağlamında kullanılmış ve 1925’te Alain Locke
tarafından daha ayrıntılı biçimde açıklanmıştır (Johnson-Bailey & Drake-Clark, 2011). Sonrasında ise çeşitli grupların amaçlarını ve değerlerini bilinir kılarak, çokkültürlü eğitim argümanını desteklemek üzere genişletilmiştir
(Aydın, 2013a). Çokkültürlü eğitimin tarihsel boyutunda, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Yurttaşlık Hakları Hareketi’nin etkili olduğu görülmektedir. Öncelikle Afro-Amerikalıların ve sonraki süreçte diğer etnik grupların okullarda ele alınan eğitim programlarında kendi tecrübelerinin, tarihlerinin, kültürlerinin ve bakış açılarının yansıtılması için okulların ve diğer eğitim kurumlarının reform yapmasını önemli derecede etkilemiştir. Sonrasında ise,
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanların farklılıklarının ders kitaplarında yansıtılması için ders kitaplarının
güncellenmesi istenmiştir (Banks, 2013a). Eğitimde eşitlik talebi doğrultusunda gerçekleşen bu süreçte sadece
etnik köken değil, cinsiyet, sosyal sınıf gibi farklılıklara dikkat çeken, bu farklılıkların eğitim sistemi içerisinde
eritilmesi değil, ortaya çıkarılması ve desteklenmesi gerekliliğinin altını çizen hareketler olmuştur. Bu kapsamda,
dünyada çokkültürlü eğitim alanında yüzlerce tez ve makale yayımlanmıştır. Diğer yandan, Türkiye’de akademisyenlerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin çokkültürlü eğitime yönelik tutum ve görüşlerini belirlemek üzere çeşitli
araştırmaların son on yılda arttığı görülmektedir (Ar-Toprak, 2008; Aydın & Tonbuloğlu, 2014; Başarır, Sarı &
Çetin, 2014; Başbay & Bektaş, 2009; Başbay, Kağnıcı & Sarsar, 2013; Çavuşoğlu & Aydın, 2014; Damgacı, 2013;
Demir, 2012; Demircioğlu & Özdemir, 2014; Demirsoy, 2013; Esen, 2009; Gürel, 2013; Günay, Kaya & Aydın,
2014; Kaya, 2013; Keskin & Yaman, 2014; Kaya, 2014; Kılıçoğlu, 2014; Polat, 2012; Özdemir & Dil, 2013).
Çokkültürlü eğitim bağlamında azınlık eğitimi üzerine ise neredeyse hiç çalışma bulunmamaktadır. İncelenen literatürde İstanbul ilinde; devlet ve azınlık liselerinde çokkültürlü eğitim olgusunun derinlemesine incelenmediği
görülmektedir. Bu çerçevede, bu okullarda eğitim programlarının çokkültürlü eğitim bağlamında ele alınması;
farklı paydaşlarla (öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve ve veliler) bu fenomenin incelenmesi gerekmektedir. Örnek olay çalışmalarında, araştırmacılar, kişi ya da kişileri veya olay olayları detaylı bir şekilde ve derinlemesine
belirli bir süreç içinde ve çok çeşitli veri toplama yöntemleri ile (gözlem, görüşme, raporlar, vs) inceleyerek, araştırma sonunda örnek alınan olay etrafında raporlarını ortaya koymaktadırlar (Creswell, 2007). Yapılan bu çoklu
örnek olay çalışması ile çokkültürlü program geliştirme, çokkültürlü öğretmen yetiştirme, azınlık eğitimi, vs alanlarına katkı sağlanması beklenmektedir.Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de bulunan azınlık ve devlet lisesindeki
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farklı paydaşların ( öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin) çokkültürlü eğitim ile ilgili deneyimlerini
ve düşüncelerini keşfedici çoklu örnek olay yöntemiyle anlamak ve tanımlamaktır. Araştırmanın Soruları Bu nitel
araştırmanın ana araştırma sorusu, “Türkiye’deki azınlık ve devlet lisesindeki öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerinin çokkültürlü eğitime ilişkin algıları nasıldır?” Araştırma alt soruları şunlardır: 1. Türkiye’deki
bir azınlık ve bir devlet lisesindeki öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerinin çokkültürlü eğitim ilgili
uygulamaları nasıldır? 2. Türkiye’deki bir azınlık ve bir devlet lisesindeki öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin
ve velilerinin çokkültürlü eğitim ilgili deneyimleri nelerdir? 3. Türkiye’deki bir azınlık ve bir devlet lisesindeki
öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerinin çokkültürlü eğitim ilgili bakış açıları nelerdir? Yöntem Bu
araştırma, çoklu örnek olay çalışması olarak tasarlanmıştır. Örnek olay çalışmaları, Geertz (1973)’in “derinlemesine betimleme” (thick description) kavramına benzer olarak, olgunun, olayların, insanların ya da kuruluşların
derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Yin (1994) örnek olay çalışmalarını amaçlarına göre, “keşfedici,
açıklayıcı ve tanımlayıcı” olarak sınıflandırmaktadır. Bu araştırma da keşfedici örnek olay çalışmasıdır. Bu çerçevede, bir olguyu keşfetmek üzere yapılmak istenen örnek olay çalışmalarında araştırma sorularının belirlenmesinden önce alan çalışmaları ve veri toplama işlemleri başlayabilmektedir (Berg, 2001). Ayrıca veri toplama sürecinde
araştırma soruları da şekillenebilmektedir. Bu araştırma, İstanbul’da bir azınlık lisesinde ve bir devlet lisesinde
2014-2015 akademik yılı bahar döneminde yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, amaca yönelik örnekleme yöntemiyle seçilen bu liselerdeki araştırmaya gönüllü katılan öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve velilerdir. 10’ar
katılımcı ile bire bir ve odak grup görüşmeleri üç farklı zamanda gerçekleştirilmiş olup; ayrıca gözlem ve doküman
analizi de yapılarak; veri çeşitlemesine (triangulation) gidilmiştir. Gözlemlere ve görüşmelere üç araştırmacı katılmıştır; temalar ve kodlamalar yine üç araştırmacı tarafından yapılmıştır. Veri analizinde ayrıca MaxQda11 analiz
programı kullanılmıştır. Derecelendirenler arası güvenilirlik ilgili yaygın yöntemlerden bir tanesi olan Kurasaki
yöntemi ile kodlama kitapçığı (code-book) oluşturulmuştur ve güvenirlik de sağlanmıştır. Tüm araştırma ortamı
ve süreçleri (setting and procedures) detaylı olarak anlatılmıştır.Türk Eğitim Sistemine ilişkin literatür incelendiğinde, çokkültürlü program geliştirme, kültürel farklılıklara duyarlı öğretim ve öğretim tasarımı, çokkültürlü eğitim ve öğretmen yetiştirme, azınlık ve farklılık eğitimine çok az yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, gelecek
kuşaklar için kültürler arası farklılığı artıran, tüm farklılıkları kucaklayan, herkes için eğitim felsefesi ile eğitim
programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde; öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerinin
çokkültürlü eğitime ile deneyimlerini ve düşüncelerini keşfetmenin, önemli sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir. Böylelikle eğitim ve öğretim programı tasarım ve geliştirme sürecinde, bu araştırmanın literatüre ve uygulamalara katkı sağlaması hedeflenmektedir. Özellikle azınlık eğitiminde, kültürel farklılıkların eğitim programlarına yansıtılmasında, kültürel saygılı öğretim yapılmasında azınlık ve farklılık eğitimi ve araştırmaları Türk Eğitim
Sistemine anlamlı katkı sağlayabilecektir.
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Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren üniversitelerin bu görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi öğretim ve araştırma faaliyet yürüten öğretim elemanlarının niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Toplumun aydınlatılmasında ve ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlenen öğretmenlerin etkili bir biçimde yetiştirilmesi de
ancak onları yetiştiren öğretim elemanlarının kişisel ve mesleki alandaki özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Zira,
eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aldıkları eğitimi mesleki yaşamlarına aktardıkları göz
önüne alındığında, eğitim fakültelerinde verilen eğitimin niteliğinin oldukça önemli olduğu söylenebilir.. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde verilen eğitimin etkililiği bir yandan öğretmen adaylarının nitelikli bir şekilde yetişmesinin sağlarken diğer yanda öğretmen adayları rol model olarak gördükleri öğretim elemanlarının uygulamalarını ve davranışlarını kişilikleri ile bütünleştirerek mesleki yaşamlarına aktarabileceklerdir.Gür’ün (1998) yaptığı
araştırmada üniversite öğretim elemanlarının öğretim yöntemleri ve teknikleri ile okullardaki öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin benzer olduğunu saptamıştır. Aynı şekilde
Gözütok (1988) öğretmen adayının davranışlarının büyük ölçüde kendine eğitim veren öğretim elemanlarının davranışlarından etkilendiğini ve öğretim elemanlarının uyguladıkları süreçleri kendi davranışlarıyla bütünleştirerek
mesleklerine yansıttıklarını belirtmiştir.Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlar ancak nitelikli insan gücü
yetiştirilerek çözülebilir. Nitelikli insan yetiştirmenin en önemli boyutunu ise üniversite eğitimi oluşturmaktadır
(Çavdar, 1996).Üniversite, “bilimsel yöntemi” kullanarak gerçeği araştıran ve derinleştiren, bilgiyi toplayan, düzenleyen, çoğaltan, yayan kurum olarak algılanmıştır. Eğitim sisteminin en üst basamağını oluşturan üniversiteler,
ilkçağdan günümüze bilginin araştırıldığı, üretildiği, geliştirildiği, öğrenmenin ve sorgulamanın yapıldığı demokratik kurumlar olarak değerlendirilmişlerdir (Özdemir, 2006). Gökçe (1990) ise üniversitelerin asıl işlevini üst
düzey öğretim ve araştırma yaptırarak topluma, bilimsel düşünme yeteneği ve becerisine sahip bireyler yetiştirmek
olarak tanımlamıştır. Üniversitelerin asıl işlevi bilim üretmek ve araştırma yapmak olmakla birlikte ülkenin ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmemesinde de önemli bir rol oynamaktadır.Üniversitelerin kalite ve başarısını da öğretim üyeleri belirlemektedir. Bu nedenle dünyanın en iyi üniversiteleri düzeylerini korumak ve başarılarını artırmak için başarılı ve yetenekli öğretim üyelerini bünyelerine almaya çalışmaktadırlar (Doğan, 1996).
Etkili öğretmenlerin yetiştirilebilmesi onları yetiştiren öğretim elemanlarının özelliklerine bağlı olduğu düşünülmektedir (Şen ve Erişen, 2002). Bu açıdan bakıldığında öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının
öğretim hizmetinin niteliği etkili öğretmen yetiştirtmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yönüyle araştırma
eğitim fakültelerinde öğretim hizmeti görevini yürüten geleceğin öğretmenlerini yetiştiren ve onlara rol model
olan öğretim elemanlarının eğitimle ilgili temel kavramların kazandırıldığı öğretmen eğitimi programında yer alan
öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları eğitim derslerinden biri olan eğitim bilimine giriş dersinde öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem tekniklerinin neler olduğu? Sorusuna cevap aramaktadırlar.
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının Eğitim Bilimine Giriş dersinin öğretim sürecini nasıl biçimlendirdiklerinin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin öğretim elemanlarının Eğitim
Bilimine Giriş Dersinde yöntem ve teknikleri kullanma durumlarına ilişkin görüşleri arasında fark istatistiksel
olarak anlamlı mıdır?
Öğretim elemanları Eğitim Bilimine Giriş Dersinde hangi yöntem ve tekniklere ne oranda yer vermektedirler?
Eğitim Bilimlerine giriş dersini yürüten öğretim elemanlarının derste kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin
görüşleri nelerdir?
Araştırma betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin analizine dayalı karma
yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin eğitim fakülteleri evren olarak kabul
edilirken öğrenci görüş alma anketlerinin uygulanmasını sağlayan 13 üniversite ve bu üniversitelerin eğitim fakül-
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telerinde okuyan 1. sınıf öğrencileri bu çalışmanın örneklemi oluşturmuştur.öğrenci görüş alma anketlerinin uygulanmasını sağlayan 13 üniversite ve bu üniversitelerin eğitim fakültelerinde okuyan 1. sınıf öğrencileri bu çalışmanın örneklemi oluşturmuştur. Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden seçilen üniversitelerden toplam 1480 öğrencinin
görüşü alınmıştır.Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anketle toplanan nicel veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiş yüzde ve frekans olarak tablolarda yorumlanmıştır.
Araştırma kapsamında yapılan Eğitim Bilimine Giriş dersine giren öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler içerik analizi ile çözümlenmiş, elde edilen nitel veriler nicel verilerle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu öğretim elemanlarının Eğitim Bilimine Giriş dersinde
çoğu zaman ya da her zaman anlatım yöntemini ya da ders konularını öğrencilere dağıtarak bireysel ya da grup
olarak anlatım yaptırmaları biçiminde ders işledikleri yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. Aynı şekilde şekilde öğretmen adayları, öğretim elemanlarının derslerini işlerken vızıltı grubu, panel, drama, beyin fırtınası, görüş
geliştirme, altı şapkalı düşünme tekniği, konuşma halkası, örnek olay, sözlü tarih ve gösteri gibi yöntem ve teknikleri çoğu zaman kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretim elemanları ile yapılan görüşme sonuçlarında öğretmen adayları elemanları, öğretim elemanlarının geleneksel yöntemlere göre yetiştirilmesini, sınıfların fiziki yapısının aktif yöntemlerin uygulanmasına uygun olmamasını, araç- gereç ve materyallerin yeterli olmamasını ve sınıfların kalabalık olmasını öğrenci merkezli yöntemleri kullanmamalarındaki en önemli nedenler olarak göstermektedirler. Çalışmada sonucunda, bu sorunların çözümü için öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin verilmesini, sınıf sayılarının azaltılması ve sınıfların oturuş düzenin ve fiziki alt yapısının iyileştirmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.
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Zorunlu Lise Öğrenimi Hakkında Öğretmen Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)
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Gaziantep Üniversitesi

Zorunlu eğitim, her bireye devlet tarafından belirli süre ve yaşta verilmesi gereken eğitim olarak tanımlanmaktadır.
Temel eğitim ise; her yaştaki insanın belirli bir nitelik ve düzeyde eğitim alması şeklinde ifade edilmektedir. Temel
eğitimin belirli bir düzey eğitimi içermesi, zorunlu eğitimdeki her bireye verilmesi gereken eğitimi tam olarak
karşılamamasıyla beraber, bu kavramlar genel olarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar (Güven, 2012). Zorunlu eğitim ile ilgili durumları her ülke kendi yapısına uygun şekilde düzenlemektedir. Dünya genelinde 197
ülkenin 60'ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 130'unda 9-12 yıl arası ve 7'sinde ise 1314 yıldır (Güven, 2012; UNESCO, 2011). Dünya genelinde zorunlu eğitim süresinin uzunluğu dikkat çekmektedir.
Avrupa Birliğine üye ülkelerde ise zorunlu eğitim süresi en az 8 yıldır. Bu süre Almanya gibi bazı ülkelerde çeşitli
uygulamalar kapsamında 12 yıla kadar çıkabilmektedir (Gültekin, 1998). Dünyadaki genel durumun yanı sıra ülkemizde de bireylere devlet tarafından verilen eğitimin süresi ve tanımı Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çeşitli safhalardan geçmiştir. İlköğretimin zorunluluğu ve Devlet okullarında parasız oluşu 1924 anayasasında yer
almıştır. Fakat cumhuriyetin ilk dönemlerinde uzun yıllar köylere okul yapılamamış, öğretmen sağlanamamıştır.
Okulu olan bazı köylerde eğitim ise ancak 3 yıl verilebilmiştir. Temmuz 1939’da I. Eğitim Şurasında tüm köy
ilkokulları 5 yıla çıkarılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmeler zorunlu eğitim süresinin tekrar
tartışılmasını gerekli kılmış ve artırılması öngörülmüştür. Örneğin, 10 Aralık 1946’da toplanan III. Milli Eğitim
Şurası’nda şehir ilkokullarının ortaokullarla birleştirilerek, öğrenim süresinin 8 yıla çıkarılması önerilmiş fakat
uygulanamamıştır. 5 yıllık eğitim ile bireyin asgari bilgi birikimine sahip olamadığı gerekçesiyle birçok ülkede
olduğu gibi, 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda ilköğretim 8 yıl olarak düzenlenmiştir. Buna göre ilkokulun 7-14 yaşları arasındaki 5 yılı kapsayacağı, sonrasında ise 3 yıllık ortaokulu tamamlayanlara temel eğitim
belgesi verileceği kararlaştırılmıştır. Program geliştirme çalışmaları ve deneme uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. 1981 yılında toplanan 9. Milli Eğitim şurasında ortaokullar temel eğitimin ikinci evresi olarak alınmıştır.
10. Milli Eğitim Şurası’nda da konu tekrar gündeme gelmiştir. Sekiz yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiş, bu eğitimin ilkokul ve ortaokulları sekiz yıl olarak bütünleştirilerek programlarının geliştirilmesi karara bağlanmıştır.
1973 yılında 1739 yasanın çıkarılmasından 24 yıl sonra, 18 Ağustos 1997 tarihinde 8 yıllık zorunlu eğitim hayata
geçirilmiştir (Güven, 2012; Akyüz, 2009, 1. 3. 9. 10. Milli Eğitim Şuraları). Son olarak ise, çağın gereklerini yerine
getirmek adına MEB tarafından 2012-2013 eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere 4+4+4 sisteminde kesintili
12 yıllık zorunlu eğitim uygulamaya konulmuştur. 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim sistemini öğretmenlerin
nasıl değerlendirdikleri bu sistemin başarısını belirleyecek en önemli etkenlerden birisi olacaktır. Zaten ülkemizde
hâlihazırda uygulamada olan 8 yıllık zorunlu eğitim süreci dikkate alındığında değişikliğin büyük oranda ortaöğretim kurumlarını kapsayacağı söylenebilir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, zorunlu lise öğrenimine ilişkin lise
öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmamız sistemin uygulayıcıları olan öğretmen görüşlerine yer vermesi bakımından önem arz etmektedir.Nicel bir araştırma olan çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır.
Kullanılan anket hazırlanırken Mert’in (1999) tez çalışmasında kullanılan anketten yararlanılmıştır. Mert’in (1999)
çalışmasında yer alan 25 maddelik anket; Eğitim Bilimleri ve Ölçme Değerlendirme uzmanları, Dilbilimciler ve
Öğretmenler ile yapılan görüşmeler neticesinde 20 madde halinde zorunlu lise öğrenimine uygun olarak tekrar
düzenlenmiştir. Uzmanların görüşleri anketin amaca uygun olduğu yönündedir. anket maddeleri genel olarak zorunlu lise öğreniminin katkıları ve sunduğu olanakları irdeleyen maddeleri içermektedir. Ayrıca anketin uygulanan
gruptaki Crobach’s Alpha katsayısı 0,905 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ise; Gaziantep ili Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan lise düzeyindeki okullar arasında rastgele belirlenmiş 5 farklı devlet
okulunda görev yapan farklı branşlardan, farklı kıdem yıllarından ve farklı okul türlerinde (Anadolu Lisesi, Meslek
Lisesi v.b.) görev yapmakta olan toplam 138 öğretmen oluşturmaktadır.Anket verilerine bakarak öğretmenlerin
genel anlamda 4+4+4 sisteminde 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim uygulamasının zorunlu lise basamağına, lise
öğretmenlerinin olumsuz yaklaştıklarını söylemek mümkündür. Güven (2012) çalışmasında; Türkiye’de yaklaşık
12 Milyon öğrencinin etkileneceği bir düzenlemenin her yönüyle tartışılmadan yasa haline getirilmesi ve hükümetin eğitimciler yerine karar vermesinin ülkemiz için sorun yaratacağından bahsetmektedir. Yeni isteme geçişte
önemsenmesi gereken en önemli değişkenlerden birisi olan öğretmenlerin sisteme yaklaşımı ve konuya ilişkin
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görüşleridir. Öğretmenlerin görüşleri genelde olumsuzdur. Bu bulgular sisteme, sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerin olumsuz yaklaştıklarının bir göstergesidir. Bu durum sistemin başarısı açısından çok büyük bir problem teşkil etmektedir. Bakanlığın bu konuda önemli adımlar atması gerekmektedir. Sistemin başarıya ulaşabilmesi
için önce öğretmenlerin bu sisteme inandırılması gerekir. Bunun için de, öğretmenler, veliler ve öğrenciler sistemle
ilgili yeterli bir şekilde bilgilendirilmeli, öğretmen ve öğrencilere sisteme uyum oryantasyon rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmeli ve daha fazla kaynak aktarımı ile fiziksel olanaklar iyileştirilmelidir. Ayrılan kaynaklar ile
bölgeler arası dengesizlikler olabildiğince azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca program geliştirme çalışmalarına ve
öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine daha fazla önem verilmelidir. Gaziantep ili Büyükşehir belediyesi
sınırları içerisinde bulunan lise düzeyindeki okullar arasında rastgele belirlenmiş 5 farklı devlet okulunda görev
yapan toplam 138 öğretmen ile yapılan çalışmamız ankete katılan öğretmenler ile sınırlı olmakla beraber diğer
illerde ve daha kapsamlı gruplarda uygulanabilmesi için bir örnek teşkil etmektedir.

KAYNAKÇA
Gültekin, M. (1998). Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim. Anadolu Üniversitesi Açık
öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı = Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556577.
MEB (1939). 1. Milli eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/1_sura.pdf. (Erişim: 30.12.2012).
MEB (1946). 3. Milli eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/3_sura.pdf. (Erişim: 30.12.2012).
MEB (1974). 9. Milli eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/9_sura.pdf. (Erişim: 30.12.2012).
MEB (1981). 10. Milli eğitim Şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/10_sura.pdf. (Erişim: 30.12.2012).
Mert, K. (1999). Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Konusunda Öğretmen Görüşleri (Niğde İl Örneği).
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
UNESCO, (2011). Global Education Digest 2011, Comparing Education Statistics Across the World. UNESCO
Institute for Statistics, Canada.

Anahtar Kelimeler:Zorunlu lise öğrenimi, 12 yıllık zorunlu eğitim, öğretmen görüşleri.

50

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

Graduate Students’ Perceptions on Feedback Process: A Study in the Context of Teacher Education
Doç. Dr. Melek ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oya TANERİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Orhan ÇİMEN
Milli Eğitim Bakanlığı

Feedback is one of the important components of learning and teaching process, particularly it is central to the
development of effective learning (Carless, 2006). Watkins et al., (2014) also emphasized that feedback to students
is an important dimension of academic work. Effective feedback processes noticeably contribute to improvements
in student learning and achievement (Davis & Dargusch, 2015). Feedback in the literature can be explained in
different ways. For instance, generally, feedback can be described as “information that is given to the learner about
his or her performance of a learning task, usually with the objective of improving this performance” (Ur, 1996,
p.242; cited in Pishghadam, Naji Meida Assurance Agenc ni & Khajavy, 2015) in the context of teaching. Similarly, in general, feedback is defined as information provided by an agent (e.g. tutor, parent, or friend) regarding
aspects of one’s performance or understanding (Hattie & Timperley, 2007, p. 81; cited in Doan, 2013). In this
point, what the Quality y for Higher Education (2006, p.20) asserted are could be important. It this stated by this
agency that “institutions must provide appropriate and timely feedback to students on assessed work that promotes
learning and facilitates improvement.” (Watkins, et al, 2014). The effective feedback process consists of several
constituents. Related research studies indicated that feedback should be prompt, timely, regular, supportive, constructive, meaningful, non-threatening and helpful (Atack, 2003; Grandzol & Grandzol, 2006; Huckstadt & Hayes,
2005; Mancuso-Murphy, 2007; Seiler & Billings, 2004; Smith, 2005; Swan, 2004; cited in Getzlaf, Perry, Toffner,
Lamarche and Edwards,2009). Moreover, efficiency or quality of feedback is typically reliant on its quantity,
clarity, depth, tone, focus, and timing (Ghazal, Gul, Hanzala, Jessop & Tharani, 2014). In addition the nature of
feedback has been emphasized as a crucial impact on the process of any specific learning or assessment situation.
So that depending on its focus, it can promote surface or deep learning (Narciss, 2008; cited in Şeker and Sezgin,
2013). On the other hand, the success of feedback also related to the instructors function in proving feedback. If
the language used by instructors when providing feedback is unclear, some students have some difficulties in
understanding the feedback correctly. There is little research at present focusing on education lecturers as role
models for preparing pre-service teachers for their work as assessors in classrooms (Davis and Dargusch, 2015).
There are also some other factors which affect effective feedback process.In this qualitative research, semi-structured interview method was used in order to determine the participants’ views on usage of feedback by instructors
during their education. It is thought that interview might provide some detailed and rich data for this research. The
researchers reviewed and considered related literature in preparing interview questions. In preparing interview
questions, additionally, the experts’ views were taken into consideration. The pilot study for interview process was
also carried out. As a result of this process, seven questions were prepared related to the concept of feedback, types
of feedback provided by instructors, contribution of feedback on academic development of students, and the most
useful and the least helpful aspects of feedback process. Convenience sampling method is used in this study. 40
graduate students of the Faculty of Education at a university in Ankara are chosen to be interviewed as representative of different viewpoints. They were from different fields in education and they were already enrolled a graduate program in education. Only voluntary graduate students included in the study. Student interviews are recorded, transcribed, and coded, first using categories corresponding to the preliminary interview questions and then
refined to include emergent topics and sub-categories by using content analysis.Data analyses and data collection
is still an ongoing process. Nevertheless, the data collected up to now has indicated some valuable clues which
might be considered by teacher educators in teaching context since it provides a unique context in teacher education. It is hoped that the findings of this study shed light on prospective teachers and teacher training institutions
about the influence of feedback. The results of this study are also expected to reveal the ways in which feedback
can be used to improve effectiveness of instruction.
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Turkey has a long history in teacher training since 1848 when the first teaching training institute has been opened
(YOK, 2007). The teacher training system in Turkey, as in the whole world, has been changed according to the
period’s political, cultural and socio-economic developments. With the republican period there have been some
innovations and changings in the teacher training system as well as all the other systems. Institutions such as
village institutions, education institutions and finally with the transition of teacher training to universities, the
establishment of, educational faculties have been sources of teacher training in Turkey. With 1997 re-construction
of Higher Education Council (YOK) new arrangements have been done in training branch and primary school
teachers for eight year compulsory primary education and post graduate education requirements for secondary
school teacher training. In the recent history of our teacher training system, we see various types for training
teachers for the needs of our country. Examples can be given as; substitute teachers, reserve officer teachers,
teacher training by letters, serving military service as teachers, graduates of all types of other faculties working as
teachers with a pedagogical formation program and etc. These types of practices could be seen as non-systematic
practices for teacher training policies. Discussions and criticisms on these practices continue still today (Aktaş et
al., 2012). As we can see, teacher training education has been a problematic issue in our education system and the
presence of pedagogical formation programs shows that the problem is still continuing (Özkan, 2012). The practice
of teacher training via giving a short term certificate training to the graduates of faculties other than the educational
faculty has always led to some conflicts about the teaching profession as some advocate that this program does not
bring the adequate competency needed for the teaching profession whereas others argue that the program is a good
way to train teachers and also help to achieve the teacher shortage/gap in the country. So, in this study we are
going to state the current situation in one of the biggest universities in capital city of Ankara in order to see if there
is some difference in the perceptions of these students attending the educational faculty or the pedagogical formation program.In this descriptive research aiming to determine the educational faculty and pedagogical formation
students’ perceptions towards teaching profession, qualitative and quantitative data collection and analysis techniques (mixed method) are used. The participants of the qualitative study have been chosen by random technique
among the pedagogical formation students and educational faculty students in one of the biggest state universities
in the capital city of Turkey, Ankara in 2014-2015 academic year. For the qualitative data, participants have been
chosen among those whose self-efficacy skill scores were low, medium and high. Qualitative data has been collected by the semi-structured interview forms composed of open-ended questions which have been developed by
the researchers. The quantitative data has been The data of this study has been collected via “teacher self-efficacy
scale” which was developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001) and adapted into Turkish by Çapa, Çakıroğlu
and Sarıkaya (2005). Before implementing the interview form a pilot interview form has been prepared by the
researchers. This pilot form has been examined by 10 experts in terms of comprehensibility, content, language and
convenience to the target group of the research. After the pilot implementation of the form to 15 pedagogic formation and 15 educational faculty senior class students, the interview form has been finalized. In the interview
form; in addition to the personal information (gender, age, the graduated/to be graduated university, branch, employment status) questions, 10 questions have been asked to the students regarding their metaphors towards teaching
profession, the qualities a competent teacher has to have, whether they feel themselves ready for the teaching
profession after their educations, the contribution of educational faculty or pedagogical formation to teaching proficiency and etc. Only with the students who were willing to participate in the study has been studied in the data
collection process. Data analysis has been made by descriptive analysis and SPSS program.Although the data
collection has been completed, the data analysis is still in progress. But, according to the results of the descriptive
analysis on the pilot forms, there has been a meaningful difference between the perceptions of pedagogical formation and educational faculty students’ on teaching profession in a negative way. This study will provide descriptive
information on the perceptions of educational faculty and pedagogical formation students’ so that other researchers, policy makers can benefit from the results of the study.
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Practical experience has always been important part of pre-service teacher education programs. Although teacher
candidates are expected to gain necessary skills to be knowledgeable and up-to-date in the subject matters taught
in theoretical and practical pedagogy throughout in their education in the faculties, they are also expected to be
competent practitioners of what they have learned throughout the teacher education programs. It can be said that
gaining theoretical knowledge in education faculties is as important as turning them into practice in the teaching
practice process. Therefore; one of the most investigated issues in the studies conducted on pre service teacher
education programs is how teacher candidates can turn their theoretical knowledge into practice effectively (Allen
& Wright, 2014; Allsopp, DeMarie, Alvarez Mchatton & Doone, 2006; Cheng, Cheng & Tang, 2010, 2010; Hascher, Cocard & Moser, 2004; Korthagen & Kessels, 1999; Standal, Moen & Moe, 2014). According to Shulman
(1987; cited in Smith & Ari, 2005), teacher candidates can only be acquire knowledge of teaching by engaging
teaching actively. Active engagement means that teacher candidates go to a school and participate in the lessons
in real classrooms with real students. Teaching practice gives this chance to the student teachers. Therefore; teacher
education programs should emphasizes not only on theoretical aspects of teaching but also on providing practice
opportunities for teacher candidates. Apart from pre-service teachers who are student teachers, there are two important actors in teaching practice. These are, colleague teachers who are school teachers responsible for supervising and assessing the student teacher during practice and university supervisors (faculty) who are teacher educators and academic staff members responsible for monitoring the student teacher’s progress during teaching practice. According to Borko and Mayfield (1995), these three actors are interdependent which means that all of three
should work efficiently and fulfill their responsibilities for a successful teaching practice process. In the light of
information given above, the aim of this study is to explore the factors influencing theory-practice integration
during practicum from the perspectives of teachers and university supervisors.This study was designed in the qualitative research model. Case-study which is included in the scope of qualitative research model was used as the
research model. Case-study is a qualitative research method which investigates a fact in the context of real life and
examines situations related to this fact sophisticatedly, systematic and deeply (Cohen, Manion & Morrison, 2000).
The participants were consisted of 10 primary and secondary school teachers working in different public schools
in Kırıkkale and 10 academic staff members in different departments of Kırıkkale University, Faculty of Education
who are responsible for monitoring the student teacher’s progress during teaching practice. Convenience sampling,
one of the purposive sampling methods, was used in determining the study group. According to Cohen, Manion
& Morrison (2000) convenience sampling involves choosing the nearest individuals to serve as respondents and
continuing that process until the required sample size has been obtained. Data was collected by using interview
technique which is one of the most used data collection techniques in qualitative research. According to Cohen,
Manion & Morrison (2000) the interview is a flexible tool for data collection, enabling multi-sensory channels to
be used: verbal, nonverbal, spoken, or heard. Based on the study conducted by Allen and Wright about integrating
theory and practice in the pre-service teacher education practicum, two interview forms were created to explore
teachers’ and university advisors’ opinions on teaching practice. In the analysis of data, content analysis was performed by using NVIVO.At the end of the research, following results are expected to find based on the views of
teachers and university advisors. Practice is the key element in teacher education, The university supervisors and
teachers have an important role in contributing to successful experiences for student teachers. If a teacher education
program aims qualified student teaching experiences, the supervisors and teachers should be viewed as a facilitator
of learning-to-teach opportunities. To be trained as qualified teachers in pre-service education process, to acquire
necessary knowledge, principles, attitudes and understandings related to their field of study and teaching profession is as important as to gain practical abilities or to be able to transform what they know into real learningteaching situations. Participants overwhelmingly supported the notion of linking university coursework assessment
to the teaching practice as a means of bridging the gap between, on the one hand, the university and the school
and, on the other hand, theory and practice.
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From a more global point of view, self–efficacy has been conceptualized as a more general sense by some researchers (Schwarzer & Jerusalem, 1995) which refers to “a global confidence in one’s coping ability across a wide
range of demanding or novel situations” (cited in Luszczynska et al., 2005, p. 81). Through several studies (Bandura, 1997; Maddux, 1995; Schwarzer, 1993) high general self efficacy (GSE), providing a stable and broad sense
of personal competence in order to handle various stressful situations encountered in life, has been proved to have
positive relations with higher achievement, more social integration and healthier life (Bandura, 1997; Schwarzer,
1992). People who have a high sense of SE rely on much more in their capabilities to experience various types of
environmental situations. That’s why they can perceive the tasks and problems as challenges not threats or uncontrollable events and face stressful events. Teachers’ judgmental perspectives, behaviors, actions are connected with
the cognitive factors like their beliefs, perceptions, assumptions and motivation (Cerit, 2010; Yüksel Tunç, 2010).
That’s why; the “self-efficacy” concept has been a focus concern in educational context recently. Teacher selfefficacy (TSE) is defined (Bandura, 1977) as “a judgment of his or her capabilities to bring about desired outcomes
of student engagement and learning, even among those students who may be difficult or unmotivated”. Having
consistent relationship with characteristics of teachers and the behavior or learning of students, TSE is an exceptional concept (Henson, 2001). TSE lies behind critical instructional behaviors such as involving use of time,
behaviors in classroom, innovative teaching practices, and reaction to the learners who are difficult to learn and
questioning techniques (Atay, 2007). Potential of shaping many factors in the classroom atmosphere has taken
sense of SE concept to the centre of English language teaching (ELT) domain which is related to individual beliefs
and interaction. In teacher education there is an urgent need to change the common attitude of teaching practices
nature especially for prospective teachers before starting their in-service teaching process. No matter how much
time consuming and difficult to try alternative instrument, practitioners should take a step to utilize or develop
new and alternative tools in language teacher education. For this purpose, the EPOSTL was developed for the
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) by a team of teacher educators from
five different countries (Armenia, Austria, Norway, Poland, and UK) . It is a product of a project ' A framework
for Teacher Education' carried out by the ECML between 2004 and 2006 (Krisjane et all., 2009; Newby, 2012),
the team of which is to harmonize teacher education across Europe. The EPOSTL encourages the students undergoing their initial teacher education to reflect the didactic knowledge and the skills needed to teach languages,
evaluate their own didactic competences and enables them to monitor their progress and to record their experiences
of teaching during teacher education at the faculties. The EPOSTL available at http://www.ecml.at/epostl consists
of three main sections. The present study deals with only the self-assessment section including seven sections of
EPOST with 195 'can-do' descriptors relating to didactic competences of language teacher education. Since these
'can-do' descriptors reflect the competency of language teachers, they can also be accepted as items having relations with prospective language teachers self-efficacy beliefs. Therefore the present study, it is sought to find answer
to the research questions defined below: 1- Can EPOSTL be used to determine prospective EFL teachers selfefficacy level? 2- Is the European Portfolio for Student Teachers of Languages a reliable instrument? 3- What are
the self-efficacy levels of prospective EFL teachers? 4- What are the self-efficacy levels for each section of
EPOSTL. 4.1. Participants Thirty eight students from the English Language Teaching Department of Hacettepe
University participated in this study in the Fall Semester of 2014-2015 Academic Year. The selection of the participants was done in random regardless of their gender and race. The students ranged in age from 20 to 23, and
31 of the 38 students were female and 7 of them were male. The high number of female participants is accepted
as normal due to the female students’ natural inclination to English Language Teaching Department. All of the
participants were studying at the 4th grade as senior level students and they all got the course of İDÖ475 'School
Experience ' that semester. 4.2. Instruments To investigate whether the EPOSTL reflects the self-efficacy level of
EFL prospective teachers, the researcher adapted the EPOSTL developed for the European Centre for Modern
Languages of the Council of Europe (ECML) by a team of teacher educators to the context of the present study.
The adapted version of the EPOSTL was made up of 195 descriptors. The 195 descriptors were grouped into seven
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general categories which have the following headings: 1. Context, 2. Methodology, 3. Resources, 4. Lesson Planning, 5. Conducting a Lesson, 6. Independent Learning , 7. Assessment of Learning. Each general category has
sub-sections such as 'Context' includes the sub-headings of Curriculum, Aims and Needs, The Role of the Language Teacher, Institutional Resources and Constraints. 195 descriptors are divided into all abovementioned subheadings and in the adapted version of EPOSTL turned into a 5 point likert-type scale ranging from '1=not developed', '2=less developed', '3=developed', '4=very developed', '5=fully developed'.The present study investigated
prospective EFL teachers’ self-efficacy levels with respect to the EPOSTL descriptors reflecting the competency
levels of language teachers. The results of the study revealed that the majority of prospective EFL teachers have
knowledge about the EPOSTL or took course/got education concerning the EPOSTL or related subjects. The results of this study also unearthed that the EPOSTL can be used to express prospective EFL teachers’ self- efficacy
level through concerning the competency levels of teaching. Moreover, EPOSTL is a reflective instrument which
gives not only deep information about the prospective ELF teachers but also the program and the courses they got
during their teacher education in English Language Teaching Departments. In this sense, EPOSTL should be taken
into account in English language teacher education program and as obligatory or elective it should be incorporated
into English language teacher education curriculum. Regarding general teacher education characteristics gained
during the prescribed programs, this study also showed that with these participants although the competency levels
occurring the self-efficacy levels of prospective EFL teachers seem satisfactory, the percentages between the participants may differ at large values which mean that the prescribed models, programs or curriculum have not the
same effect on prospective EFL teachers. Furthermore, the sections and sub-sections of EPOSTL should be taken
on account very specifically during EFL teacher education as the context part takes place as the section in which
the prospective EFL teachers feel themselves less competent and less efficient as well. As a result, this study
reveals and supports the idea that EPOSTL provides a common basis for the specification and discussion of competences in teacher education curricula. Thus, it serves as a benchmarking tool suited to compare and observe the
contents of teacher education programmes nationwide, which will also bring unity in pre-service teacher education.
This small scale study of 38 prospective ELF teachers could be repeated with more participants including a control
group to generalize the findings. This point could be the topic of another study and shed light on further studies.
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Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle oluşabilen göçün çok farklı türleri olmakla birlikte, en önemlilerinden birisi iç göçtür. İç göç kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir kısmını geçirmek
üzere, tamamen ya da geçici bir süreliğine bir yerleşim biriminden (şehir, köy gibi) diğerine yerleşmek üzere
yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayıdır. İkamet ettiği coğrafi bölge dışında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen
öğrenciler, eğitimleri nedeni ile iç göç yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı lisans düzeyinde eğitime devam eden
öğretmen adaylarının, göç kavramı hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığıyla nasıl kavramsallaştırdıklarını
ortaya koymaktır. Çalışmada öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, ailelerinin yaşadıkları coğrafi bölge ile daha
önce göç yaşamış olma durumlarının göçe yönelik kavramsallaştırma düzeylerini ne derece farklılaştırdığı incelenmiştir.
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile desenlenmiştir. Olgubilim araştırmaları, farkında olunan ancak derinlemesine ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanılması olarak
tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırma sürecinde üzerine odaklanılan olgu bir devlet üniversitesine devam eden öğretmen adaylarının göç hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile nasıl kavramsallaştırdıkları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği 1. ve 4.sınıflarında öğrenimine devam eden öğretmen adayları oluşturmaktadır. Grupların ortak özelliği, sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı öğrencileri olmaları ve eğitimleri
nedeni ile iç göç yaşamış olmalarıdır.Araştırmaya katılan öğrenciler kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu
ile toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımı ile desenlenen araştırmanın veri
toplama aşaması tamamlanmıştır. Verilerin analizinde kodlama, temaların bulunması, verilerin kod ve temalara
göre örgütlenmesi aşamalarından oluşan içerik analizi kullanılacaktır. Sonuçlar ilgili literatüre göre tartışılacaktır.
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Preparing linguistically Responsive Teachers Through Experiential Foreign Language Tasks
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Preparing culturally and linguistically responsive teachers is essential to work effectively and efficiently with the
culturally and linguistically diverse student population that has been increasing constantly (Planty, Hussar, Snyder,
Provasnik, Kena, Dinkes, KewalRamani, & Kemp, 2008a; Planty et al., 2008b). Being a culturally responsive
teacher is important to understand and respect students’ cultures. It is also important to create a positive and welcoming environment where students feel accepted and respected. There has been substantial theoretical, empirical,
and methodological attention devoted to preparing culturally responsive teachers (Villegas & Lucas, 2002a, 2002b;
2007; Cochran-Smith, Davis, & Fries, 2000; Gay 2000). However, culturally responsive teaching is not enough
by itself for achievement in the current high-stakes testing environment (Lucas & Villegas, 2011). Besides being
culturally responsive, teachers need to be linguistically responsive, meaning they should have increased awareness
of and knowledge about language, know the language needs of English Language Learners (ELLs), and be able to
appropriately scaffold their needs to help them develop academic proficiency in English (Lucas, Villegas, & Freedson-Gonzalez, 2008; Lucas & Villegas, 2011). Realizing the importance of and the need for preparing linguistically responsive teachers, Lucas and Villegas (2011) created a framework for linguistically responsive teaching.
They placed language at the center of the discussion and explained crucial components that teachers working with
ELLs should have. In their framework they articulated essential orientations, knowledge, and skills that linguistically responsive teachers should have to teach to ELLs. Currently, many states and teacher education programs in
the U.S. have required teachers to take courses on linguistics, bilingual education, or Sheltered English Instruction
(SEI). In these courses, most of the knowledge and skills that Lucas and Villegas (2011) discuss in their framework
are covered. However, information covered in courses about language, language learning process, or language
teaching is not necesssarily applied to teaching practices. For instance, importance of vocabulary learning for
reading comprehension and achievement has been widely stated in research studies (such as Beck, Perfetti, &
McKeown, 1982; Hiebert & Kamil, 2005; McKeown, Beck, Omanson, & Perfetti, 1983). The results of these
studies is also commonly discussed in teacher education courses. However, research indicates that vocabulary is
still not taught frequently and systematically in most schools, including programs serving ELLs (Durkin, 1979;
Scott & Nagy, 1997; Biemiller, 2005; Biemiller & Boote, 2006; Dutro & Moran, 2003; Gersten & Baker, 2000).
Therefore, although preservice teachers may learn important knowledge and skills that should be used with ESL
through a book, they need eye-opening experiences to truly understand the value of using principals of second
language teaching and become linguistically responsive teachers. Prospective teachers also need heart-felt experiences to empathize with ESL students during their emotionally and cognitively demanding language learning
process because empathic disposition has been associated with increased sensitivity to different cultures (McAllister, 1999) and identified as a key characteristic of being an effective teacher in diverse school contexts (DarlingHammond, 2000; Gordon, 1999). Despite the recent theory-based work that highlight the importance of linguistically responsive teaching, there is a need for emprical studies examining methods-based implementations that
could promote linguistically responsive teaching in teacher education programmes. This qualitative case study
examined four hands-on tasks prepared in a foreign language in an attempt to promote linguistically responsive
teaching among preservice teachers. The study aimed to fill an important gap in teacher education field by examining the potential of language-focused activities in preparing linguistically responsive teachers. The overarching
research question this study inquired was: How could implementation of short-term, experiential language-learning tasks prepared in a foreign language promote linguistically responsive teaching among prospective teachers?
A qualitative case study (Merriam, 1998) with exploratory purposes (Yin, 2003) was implemented. In this study
the case was the language tasks and it explored the potential that tasks had in promoting lingusitically responsive
teaching. The components of linguistically responsive teaching framework by Lucas and Villegas (2011) was used
as the main criterion to identify the potential of tasks in promoting lingusitically responsive teaching. Participants
The study was conducted with four pre-service teachers who were juniors at an urban private college located in
the Northeastern part of the U.S. Purposive sampling procedure was followed for the selection of the participants.(Merriam, 1998) The participants were selected because: they were doing their third practicum in an urban
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elementary school with culturally and linguistically diverse students; in their previous practicums, they were assigned to schools with different demographics to have diverse practicum experiences; and they had already completed courses on teaching to ELLs and theories of Second Language Learning. Data collection Four languagerelated tasks were prepared based on experiential learning principals. The tasks has two main aims: to help participants gain insights about the language learning process through concrete experiences, and to replicate some
language an content related difficulties that ELLs experience in mainstream classrooms. Data was collected in
written form where participants completed the tasks, wrote reflections about them, and explained if/how their
experiences would inform their teaching in the future. Data analysis Data was analyzed through open coding (Strauss & Corbin, 1990; 1998) and interpreted through the lens of grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Emerging
topics were generated through multiple readings of the responses and data coding continued until no new codes
were identified. After completing data coding and categorization, quotes from participants’ written responses were
selected to support and exemplify each category (Erickson, 1986).
Findings of the study indicated that the experiential tasks helped participants empathize with ELLs after facing the
cognitive and emotional challenges of learning a new language. The tasks also addressed all components, but one,
of the knowledge and skills listed in the linguistically responsive teaching framework (Lucas & Villegas, 2011).
In addition to addressing the majority of components in the framework, the tasks offered two additional principles
of second language learning, Silent Period and the importance of activating background knowledge, to be added
to the framework. Hence, it made valuable contributions to the linguistically responsive teaching framework. Moreover, the tasks created opportunities for participants to reflect on topics investigated by second language learning
and teaching research, such as the importance of learning and repeating words, using them in context, scaffolding,
and more. In the light of these findings, it could be concluded that similar tasks could be an effective, cheap, and
language-focused method to promote linguistically responsive teachers in a limited time.
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Kardeş İlişkilerinde İletişim Doyumu Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri
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Kardeş ilişkisi kişilerarası ilişkilerin en yaygın olanlarındandır (Rittenour, Myers ve Brann, 2007). İnsan hayatında
ebeveynlerin ilişkileri kadar uzun ilişki kardeşler arasında yaşanır (Ponzettie ve James, 1997). Kardeşler arası
ilişkiler yeni deneyimlerle paylaşımların yaşandığı, çatışmaların yaşandığı, aynı zamanda sorunlara çözüm yollarını bulmanın öğrenildiği ortamlardır. Caffaro ve Conn-Caffaro (1998)’e göre kardeş ilişkisi, ortak anne babası
olan iki veya daha fazla bireyin sözlü veya sözsüz tüm etkileşim boyutlarını kapsar. Kişilerarasındaki diğer duygusal bağlarla karşılaştırıldığında, kardeşler arasındaki ilişki özgündür ve sosyal gelişimin en güçlü unsurlarından
biridir (Snyder, Bank ve Burraston, 2005). Bir kişinin kardeş sahibi olduğunu bilmesi onu olumlu yönde etkiler
(Cicirelli, 1995). Yaşamın her döneminde kardeşler pek çok problemi, sıkıntıyı beraber yaşarlar, bunları bir bütün
olarak değerlendirdiğimizde kardeşlerin birbirlerine neden daha çok yaklaştıklarını anlayabiliriz. Çocukluk ve ergenlik döneminde kardeşler kıskançlık, çatışma gibi duyguları veya genetik özelliklerine bağlı olarak kişilik özellikleri açısından benzeşme yaşarlar (Myers ve Goodboy, 2010). Kardeşler arasında yaşananlar kendilerine özgüdür
ve bu ilişki insan hayatının en kalıcı ve destek verici olanıdır (Myers ve Bryant, 2008). Aralarında olumlu bir ilişki
olan kardeşlerin zaman içinde kardeşler üzerinde iyi izlerine rastlanırken, olumsuz ilişki içinde olanların üzerinde
kötü etki yarattığı görülmüştür (Boll, Ferring ve Filipp, 2003; Johnston ve Freeman, 1989; Myers ve Goodboy,
2010; Ponzetti ve James, 1997; Rauer ve Volling, 2007; Siddiqui ve Ross, 1999; Yellve ve Daley, 2009). Olumsuz
kardeş ilişkisinde korku, utanç ve ümitsizlik vardır (Johnston ve Freeman, 1989). Kardeş ilişkilerinde çatışma
olumsuzluğu işaret eder. Çocuklukta ailelerin bu sorunu çözme yolunda çabaları olsada kardeşler arasındaki rekabet ve çekişme ergenliğe kadar devam eder (Siddiqui ve Ross, 1999). Kardeşler arasında çatışma küçük yaştan
itibaren olur ancak kardeş ilişkisi arkadaş ilişkisi gibi herhangi bir çatışma nedeniyle bozulmaz (Cutting ve Dunn,
2006). Ergenlik yıllarında kişisel alana girme, eşitlik ve adalet konularında çatışma yaşanabilir (Campionne-Barr
ve Smetana,2010). Kardeşler arasındaki çatışma algısı doğum sırası ve cinsiyete göre değişebilir. Bu araştırmada,
bireyin yaşamını önemli ölçüde etkileyen kardeşlik ilişkisini inceleyen ve araştırmalarda kullanılabilecek bir ölçeğin alana kazandırılması amacıyla Kardeş İlişkilerinde İletişim Doyumu Ölçeği’nin psikometrik özellikleri incelenmiştir.Bu çalışma kardeş ilişkilerini anlamak amacıyla yapılmaktadır. Ölçekte yer alan herbir ifade ‘Tamamen katılıyorum(7)’ ‘Katılıyorum(6)’ ‘kısmen katılıyorum(5)’ ‘fikrim yok (4)’ ‘kısmen katılmıyorum(3)’ ‘katılmıyorum(2)’ veya ‘kesinlikle katılmıyorum(1)’ şeklinde değerlendirilmektedir.
Bu araştırmaya başlamadan önce ölçeğin geliştiricileriyle bağlantı kurulmuş ve gerekli izinler alınmıştır. Ölçek ilk
önce İngilizceden Türkçeye daha sonrada Türkçeden İngilizceye çevrilerek back-translation yapılmış, ayrıca çevirisi yapılmış ölçek maddeleri gençlerle çalışan alan uzmanlarına sunulmuş, ifadelerin uygunluğu ve anlaşılırlığı
ile ilgili onay alınıp veriler toplanmıştır. Araştırmada 215 (121K, 94E) lise öğrencisinden veri toplanmıştır. Yaşları
14-18 arasında değişen öğrencilerin yaş ortalaması 15.80 (SD= .95) olarak bulunmuştur. Öğrencilere Kardeş İlişkilerinde İletişim Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Analizlerde ölçeğin faktör yapısını test
etmek için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Araştırmada analizlerin yapımında PASW (SPSS 18) paket,
doğrulayıcı faktör analizi için SPSS Amos 19 paket programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA),
önceden oluşturulan bir model aracılığıyla gözlenen değişkenlerden yola çıkarak faktör oluşturmaya yönelik bir
işlemdir.30 Genellikle ölçek geliştirme ve geçerlilik analizlerinde kullanılmakta veya önceden belirlenmiş bir yapının doğrulanmasını amaçlamaktadır. Çok sayıda gözlenen veya ölçülen değişken tarafından temsil edilen faktör
içeren, çok değişkenli istatistiksel analizleri tanımlamak amacıyla DFA kullanılmaktadır. Bu çalışmada DFA sonuçları, Ki-kare uyum testi (Chi-Square Goodness), CFI (karşılaştırmalı uyum indeksi), IFI (Artırımlı Uyum İyiliği
İndeksi), TLI (Tucker-Lewis İndeksi), RMSEA (ortalama kareli yaklaşım hatalarının kare kökü) ve SRMR (standartlaştırılmış ortalama hataların kare kökü) gibi uyum indeksleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. CFI, IFI
ve TLI indeksleri için kabul edilebilir uyum değeri 0.90 ve mükemmel uyum değeri 0.95 olarak kabul edilmektedir.
RMSEA için ise 0.08 kabul edilebilir uyum ve 0.05 mükemmel uyum değeri olarak kabul edilmiştir. Yapılan
istatistiksel değerlendirmeler Kardeş İlişkilerinde İletişim Ölçeği’nin kardeş ilişkileri için geçerli ve güvenilir olduğu konusunda kanıtlar sağlamıştır.
Bulgular ölçeğin tek faktörlü olarak tanımlanan orijinal modele ait uygunluk istatistiklerinin uyum indekslerine
göre çok iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. [χ²(20) = 68.809, p = .00; χ²/df-ratio = 4.440; GFI = .928, CFI =
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.922, RMSEA = .076, ve SRMR = .049]. Ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve 8 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin cinsiyete göre kardeş ilişkilerinde
iletişim doyumları arasındaki farkı görmek amacıyla bağımsız grup t testi kullanılmıştır. Bağımsız grup t testi
sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t = 3.411; p
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Psikolojik danışma sürecinin başarısını belirleyen en önemli faktör, danışman ile danışan arasındaki ilişkinin etkililiğidir. Etkili ilişkinin kurulabilmesi ise bu hizmeti verecek kişilerin, psikolojik olarak sağlıklı ve uygun kişilik
yapısına sahip olması ile mümkündür (İkiz, 2009; İkiz, 2011; Karaca & İkiz, 2010). Psikolojik iyi oluş, bireyin
yaşama yönelik amaçlarının farkında olması, verimli kişilerarası ilişkiler geliştirmesi ve bu ilişkileri sürdürebilmesi, benliğini olumlu algılaması, sınırlılıklarını kabul ederek kendisiyle bütünleşmesi, çevresini kişisel istek ve
ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde şekillendirebilmesi, bağımsız ve girişimci olması, yeteneklerinin ve becerilerinin farkında olması ve kendini geliştirmesi ile ilişkilidir (Ryff & Keyes, 1995; Keyes, Shmotkin & Ryff,
2002). Psikolojik iyi oluş düzeyi yüksek danışman adaylarının daha etkili bir danışma hizmeti sunacağı açıktır.
Danışman adaylarının psikolojik iyi oluşlarıyla ilişkili faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yaparak, onların psikolojik iyi oluşlarını desteklemenin ve böylece danışma uygulamalarının daha etkili bir nitelik kazanmasına katkı sağlamanın mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada psikolojik iyi oluş ile yakından ilişkili
olabileceği düşünülen bireysel yenilikçilik özelliği ele alınmaktadır. Yenilikçilik, değişime karşı istekli olmayı
(Braak, 2001) ve “yeniliği benimseme sürecinde bir sosyal sistem içerisindeki bireylerin ya da benimsemenin diğer
birimlerinin herhangi bir yeniliği diğerlerine göre daha önce benimsemesini” (Roger, 1983, s. 242) ifade etmektedir. Sosyal ve psikolojik boyutları olan bir kişilik özelliği olarak (Midgley & Dowling, 1978) bireysel yenilikçilik;
bir yeniliği üretmek, benimsemek ya da uygulamak olarak tanımlanmaktadır (Yuan & Woodman, 2010). İhtiyaç
ve hedeflerin karşılanması bireyin psikolojik iyi oluşu için önemli görülmektedir. Yaşanan olumlu duygular ihtiyaçları karşılayabilme oranına bağlıdır (Diener, Lucas ve Oishi, 2002). İnsanın kendini gerçekleştirme yönündeki
doğal eğilimi (Nelson Jones,1982) dikkate alındığında; yaşamına yenilikler katarak kendini geliştirmenin önemli
bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Yeniliklere açıklık, kendini geliştirmeye imkan tanıyarak psikolojik iyi oluşu
olumlu yönde etkileyebilir. Her alanda olduğu gibi, yenilik kavramı psikolojik danışma alanında da kendisine yer
bulmuştur. Etkili bir psikolojik danışma sürecinin bireyin istek, ihtiyaç ve özelliklerine uygun olması gerekliliği,
insan yaşantısı ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişimlerle birlikte, psikolojik danışma sürecinde de değişimlerin
ve gelişmelerin ortaya çıkmasını kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bu durum yenilikçi psikolojik danışma kavramını
gündeme taşımış ve pek çok yenilikçi uygulama gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Psikolojik danışma sürecinde bir
danışmanın en temel aracı kendi kişiliğidir (Karaca & İkiz, 2010). Her danışman kendi kişiliğini uygulamalarına
yansıtacaktır. Bu nedenle, bir danışmanın alana yenilikçi yaklaşım ve tekniklerle katkı sağlayabilmesi, yeni yaklaşım ve teknikleri kendi uygulamalarında kullanabilmesini etkileyecek faktörlerden birinin yenilikçi bir kişilik
özelliğine sahip olup olmaması olduğu söylenebilir. Cormier ve Cormier (1991) etkili bir psikolojik danışmanda
entellektüel yeterlilik ve esnekliğin bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir. Entellektüel yeterlilik; merak, öğrenme isteği ve kendini sürekli yenilemeyi, esneklik ise; tek bir ideoloji ya da metodolojiye bağlı kalmadan, danışanın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntem ve teknikleri geliştirme ve bunları uygulayabilmeyi ifade etmektedir.
Bu özelliklerin yenilikçilik ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Açıkça görülmektedir ki; hem psikolojik
iyi oluş üzerindeki olası olumlu etkisi hem de danışanın ihtiyaçlarına yönelik yeni uygulamalar ortaya koyabilme
becerisi açısından, psikolojik danışman adayları bireysel yenilikçilik özelliğine sahip olmalıdır. Bu nedenle, danışman adaylarının psikolojik iyi oluş ve bireysel yenilikçilik özelliklerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik
çalışmalar yapmanın yararlı olacağına inanılmaktadır. Bu çalışmada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliği ve psikolojik iyi oluşlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ve bireysel yenilikçilik ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda şu sorulara cevap aranmıştır: Psikolojik danışman adaylarının; - bireysel yenilikçilik özelliği ile psikolojik iyi oluşları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır? - bireysel yenilikçilik kategorilerine göre dağılımı nedir?
- psikolojik iyi oluşları ve bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete, genel mutluluk durumuna, sınıf düzeyine,
yaratıcılık, yenilikçilik ya da girişimcilikle ilgili eğitim alma durumuna göre, psikolojik sorun yaşama ve yardım
alma durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
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Bu araştırma; psikolojik danışman adaylarının bireysel yenilikçilik özelliği ile psikolojik iyi oluşları arasındaki
ilişkileri ve bunların bazı demografik değişkenlere (cinsiyet, genel mutluluk durumu, sınıf düzeyi, yaratıcılık, yenilikçilik ya da girişimcilikle ilgili eğitim alma durumu, psikolojik sorun yaşama ve yardım alma durumu) göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeye çalışmaktadır (Karasar, 2005). Araştırmanın katılımcıları: Araştırma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde
bulunan 62 farklı üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programlarında okumakta olan,
608 gönüllü öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması online olarak gerçekleştirilmiştir. Online bir form haline getirilen ölçme araçlarının, araştırmacılar tarafından bir sosyal iletişim ağı (Facebook) üzerinden, RPD öğrencilerinin üye olabileceği düşünülen grupların sayfalarında paylaşılması yoluyla, gönüllü öğrencilerden bilimsel bir çalışmaya katkı sağlamak için ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Yapılan bir haftalık paylaşımların sonucunda 608 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri Toplama Araçları: Araştırmada, danışman adaylarının psikolojik
iyi oluş düzeyleri Diener ve arkadaşları (2009-2010) tarafından geliştirilen ve Telef (2011; 2013) tarafından Türkçeye kazandırılan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” aracılığıyla, bireysel yenilikçilik özellikleri ise Hurt, Josepph ve
Cook (1977) tarafından geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Bireysel
Yenilikçilik Ölçeği aracılığıyla belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, sınıf düzeyi, üniversite, psikolojik
sorun yaşama ve psikolojik yardım alma durumu, genel mutluluk durumu ve yaratıcılık, yenilikçilik ya da girişimcilikle ilgili bir eğitim alma durumlarını belirlemek amacıyla uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan bir demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin Analizi: Veri analizi SPSS 20 istatistik paket programı aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, frekans dağılımı, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman
Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı teknikleri kullanılmıştır.
Bulgulara göre, psikolojik danışman adaylarının bireysel yenilikçilik özelliği ile psikolojik iyi oluşları arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Psikolojik iyi oluş ile fikir önderliği ve deneyime açıklık arasında yüksek düzeyde; risk alma arasında orta düzeyde ve değişime direnç arasında ise düşük
düzeyde anlamlı ilişkiler vardır. Cinsiyete göre incelendiğinde, psikolojik iyi oluş ve bireysel yenilikçilik toplam
puan sıra ortalamaları açısından kızlar ve erkekler arasında fark olmamakla birlikte; bireysel yenilikçiliğin alt
boyutları olan değişime direnç, deneyime açıklık ve risk alma açısından erkeklerin kızlardan daha yüksek sıra
ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur. Buna göre, bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Genel mutluluk durumu açısından incelendiğinde; danışman adaylarının genel olarak kendilerini mutlu hissetmeye yönelik algıları arttıkça; psikolojik iyi oluş, fikir önderliği, deneyime açıklık ve
bireysel yenilikçilik sıra ortalamalarının da arttığı saptanmıştır. Sınıf düzeyine göre incelendiğinde, kaçıncı sınıfta
okuyor olduğunun bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleri üzerinde etkili bir faktör olmadığı saptanmıştır. Bireysel
yenilikçilik özellikleri açısından ise, genel olarak dördüncü sınıfta okumakta olan danışman adaylarının fikir önderliği ve bireysel yenilikçilik toplam sıra ortalamalarının diğer sınıf düzeylerinden daha yüksek, değişime direnç
sıra ortalamalarının ise diğerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, son sınıfta okuyanlar daha
yenilikçi ve değişime daha açıktır. Yaratıcılık, yenilikçilik ya da girişimcilikle ilgili eğitim alma durumuna göre
incelendiğinde ise, eğitim alan öğrencilerin fikir önderliği ve bireysel yenilikçilik toplam puan sıra ortalamalarının
eğitim almayan öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, üniversite eğitimi esnasında yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik üzerine eğitim almanın gençlerin yeni fikirler üretme becerilerini arttırdığını kanıtlamaktadır. Psikolojik danışman adaylarında yaratıcılık, yenilikçilik ya da girişimcilikle ilgili eğitim almış olmanın
psikolojik iyi oluş üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır.Psikolojik sorun yaşama durumuna göre ise, psikolojik
danışman adaylarının deneyime açıklık ve psikolojik iyi oluş puan sıra ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı düzeydedir. Buna göre, psikolojik bir sorun yaşadığını belirten psikolojik danışman adaylarının
deneyime açıklık ve psikolojik iyi oluş düzeyleri psikolojik bir sorun yaşamadığını belirten danışman adaylarından
daha düşüktür. Psikolojik yardım alma durumuna göre ise, psikolojik danışman adaylarının bireysel yenilikçilik
özelliğinin ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin farklılaşmadığı saptanmıştır.
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Ailelerdeki sorunları ele alan ve ailelere yardım etmeyi amaçlayan aile terapisinde birçok yaklaşım bulunur. Bu
yaklaşımlardan bir tanesi de Yaşantısal Aile Terapisi’dir. Yaşantısal Aile Terapisi 1960’lı yıllarda hümanistikvaroluşçu psikoloji hareketinden ortaya çıkmıştır (Nazlı, 2011). Danışan merkezli aile danışmasına göre, insanlar
başkaları hakkındaki duygu ve düşüncelerini iletemedikleri için duygusal problemler geliştirirler. Çünkü bu kişiler
cezalandırılmaktan korkarlar. Bu korku, çocuklukta tehdit edilince kazanılır. Tehdit edilen çocuklar insanlar ve
dünyadan uzak dururlar. Terapistin rolü uygun ortamı oluşturmaktır. Rogers’e göre terapist model olarak aile üyelerini eğitir. Böylece aile üyeleri kendilerinde var olan potansiyellerini geliştirme fırsatı bulurlar (Fenell ve Weinhold, 1989). Yaşantısal Aile Terapisi yaklaşımı kişilerin geçmişlerine ilişkin bilgilere eğilmektense, kişilerin şimdi
ve buradaki yaşantısına odaklanır (Gladding,1998). Aile üyelerine şimdi ve buradaki davranışları aracılığıyla farkındalık kazandırmak önemlidir (Costa,1991). Bireysel ve ailesel işlevsellik için, duyguların açığa vurulması ve
farkındalık üzerinde durur. Bu yaklaşımda farkındalık ve duyguların ifadesi hem kişisel hem de ailenin psikolojik
doyumlarının aracı olarak görülmektedir. Çünkü yaşantısal yaklaşımın kabul ettiği görüşlerden biri aile üyelerinin
duygularının farkında olmadığı ya da farkındalarsa bile bu duyguları bastırdıklarıdır. Ailede, hissetmeme ve hissettiğini ifade etmeme eğiliminin bir sonucu olarak ‘donuk’ bir atmosfer oluşturulur. Bu da aile üyelerinde belli
belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Böyle bir atmosferde aile üyeleri birbirlerinden kaçınır ve kendilerini iş veya
aile dışı diğer etkinliklerle meşgul ederler. Bu süreç kısır döngüler şeklinde devam eder (Satir, 1972). Yaşantısal
aile terapisinin en önemli öncüleri Virginia Satir ve Carl Whitaker’dır. Bu çalışmada aile terapisindeki kadın kuramcılardan Virginia Satir’in yaklaşımı ve teknikleri üzerinde durulmuştur. Satir aile terapisinin kuramsal yapısına
değinilmiş ve film analizi yöntemi ile kuramsal bilgilerin pekiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda ‘Evim
Sensin’ filmi üzerinde söz konusu kavramlar örneklendirilmiştir. Satir’in Yaklaşımı Aile sistem yaklaşımından
etkilenen Virginia Satir aileyi, anne-babalardan, kardeşlerden ve diğer aile üyelerinden oluşan bir sistem olarak
değerlendirmektedir (Cheung ve Chan, 2002). Satir’e göre aile kişinin yoğurulduğu hamur tahtasıdır. Yetişkinler
dışarıda arkadaşlıklar kurarlar ama ailenin mimarları hep ebeveynlerdir. Ailede dört boyut önemlidir: her bir üyenin sahip olduğu kendilik değeri, iletişim örüntüleri, ailenin kuralları ve ailenin toplumla ilişkisi (Murdock, 2012).
Satir’in yaklaşımının temel taşı kendilik değeridir. Kendilik değeri kişinin başkalarının görüşü ne olursa olsun
kendisine verdiği değerin derecesi olarak tanımlanmaktadır (Satir ve Baldwin, 1983). Satir’a göre (2001) kendilik
değeri düşük olan bir kimse evlenmek için genellikle kendisi gibi kendilik değeri düşük olan birini tercih etmektedir. Eşler bu eksikliği birbirleri aracılığı ile tamamlamak ister ve ilişkilerinde duygularını göz ardı edip bir stres
durumunda da düşük benlik saygılarını kıvamlaştırır. Eşleri aracılığı ile kendilik değerlerini kuramayan çiftler bu
kez çocuklar üzerinden bu eksikliği sağlamaya yönelir. Anne babasından gelen aşırı talepler karşısında çocuklar
çelişki yaşar ve çocukların kendilik değerleri olumsuz etkilenir. Satir’a göre aile yaşamında iletişim süreci ve
iletişimin sonucu çok önemlidir. Bireyler stresli olduklarında iletişimlerinde genellikle dört problemli örüntüden
birine başvururlar: Yatıştırıcı, suçlayıcı, hesapçı ve ilgisiz. Bunlar düşük kendilik değerinin ürünüdür ve kırılganlığı örtmeye çalışmaktadır (Satir ve Baldwin, 1983).
Bu bölümde öncelikle Satir aile terapisinin uygulanmasına film analizi yöntemi ile örnek verilmesi amaçlanmaktadır. Kuramsal bilgiyi desteklemek, alanda çalışanlara ve öğrencilere örnek oluşturması amacıyla ‘Evim Sensin’
isimli film analiz edilmiştir. Analize geçilmeden önce filmle ilgili demografik bilgiler ve filmin konusu verilmiş,
filmdeki çeşitli rollerdeki karakterler tanıtılmış, yaşantısal aile terapisindeki tekniklerden biri olan ‘ailenin yeniden
yapılandırılması’ tekniği ile ailenin yapısı çizilmiştir. (filmde verilen bilgiler kadarıyla) Analiz için filmde Satir’in
yaklaşımına örnek olabilecek sahneler araştırmacı tarafından seçilmiştir. Filmin farklı kısımlarında yer alan sahneler kuramsal kavramlarla ilişkili olarak gruplandırılmıştır. İlgili kavram analiz edilmeden önce filmden alınan
sahnede geçen diyalog verilmiş ardından yoruma geçilmiştir. Satir aile terapisindeki kavramlarla ilişkili olan örneklerin bir araya getirilerek önce aile genelinin bir değerlendirmesinin aktarılması, sonra da açıklanan sahnelerin
analiz edilmesi bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bu film analizinde; önemli bir yaşam olayı sonrası değişen ailenin
dengesi, aile bireylerinin öz güvenleri, ailenin işlevselliği, ailenin iletişim stilleri ile olgunlaşma süreci yer almaktadır. Filmin Konusu ve Demografik Bilgiler Film Leyla ve İskender’in hayat hikâyesini aktarmaktadır. Leyla

69

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri
olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız
bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir
adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili, aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir,
Leyla yaralarını sararken, İskender’in evi Leyla olur fakat bu güzel hikâyenin böyle sürmesine engel olacak olaylar
peşlerini bırakmaz.
Filmlerin terapistlerin eğitiminde bir araç olmasından ve örnekleme yapmanın kuramsal bilgiyi pekiştirme etkisinin olduğu varsayımından hareketle ‘Evim Sensin’ filmi analiz edilmiştir. Bu çalışmada; Yaşantısal Aile Terapisi’nin kuramsal çerçevesi, ailede denge, ailede özgüven, iletişim, ailenin işlevselliği, olgunlaşma gibi kavramlara
değinilmiştir. Bu bağlamda ‘Evim Sensin’ filminin bu kavramlara ilişkin sahnelerinin olduğunu söylemek mümkündür. ‘Evim Sensin’ filmi Yaşantısal Aile Terapisi’ne göre incelendiğinde Leyla’nın içinde bulunduğu ailenin
katı kuralları olduğu, ailenin yeniliklere çok açık olmadığı, babanın otoriter olduğu, annenin ilişkilerde daha çok
boyun eğici olduğu, Leyla’nın daha çok yalvarıcı iletişim biçimini tercih ettiği görülmektedir. Filmde Leyla karakterinin etkilenme tekerleğinde Zeliha (anne), Selim (baba), Defne (kız kardeş), Mehmet (eski erkek arkadaşı)
ve İskender (koca) olduğu söylenebilir. Ancak filmde etkilenme tekerleği içerisinde yer alan karakterler hakkında
çok fazla bilgiye rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın Yaşantısal Aile Terapisi’nin bağlamlarını fark etmek isteyen
alan çalışanlarına ışık tutabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu analizin Virginia Satir’in aile sistemine getirdiği
bakış açısına örnek olmasının yanında terapist eğitiminde destek sağlayabileceği düşünülmektedir
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Erken çocukluk dönemlerinde ana-babayla olan etkileşimlerin, bireylerin kişilik gelişimlerini, diğer bireylerle iletişimlerinin temeli olduğu varsayılan dış dünyaya ait şemalarını ve psikolojik uyum becerilerini etkilediğine yönelik genel bir görüş mevcuttur. Çocuğun gelişimsel dönemleri göz önüne alındığında, ebeveynler tarafından karşılanması gereken duygusal gereksinimler vardır ve bu gereksinimlerin yeterli bir biçimde karşılanması çocuğun
gelecek yıllarda psikolojik olarak sağlıklı ve uyumlu bir birey olabilmesi için büyük önem taşımaktadır (Young,
Klosko ve Weishaar, 2003). Bu gereksinimlerin karşılanması, çocukla ebeveyn arasında güvenli bir bağlanmanın
oluşmasını sağlayarak çocuğun stres yaratan koşullar altında güvenlik duygusunu devam ettirmesini ve dış dünyayı
keşfetmesini kolaylaştıracaktır (Sümer ve Güngör, 1999). Ebeveynin reddedici, ihmalkar, duyarsız, aşırı müdahale
edici ve tutarsız davranışlar sergilemesi çocukla ebeveyn arasında güvensiz bağlanma stillerinden kaygılı veya
kayıtsız bağlanmaya yol açarak çocukta başkalarının güvenilmez, tutarsız ve soğuk olarak algılandığı olumsuz
benlik modelinin oluşmasına yol açabilmektedir (Rothbard ve Shaver, 1994). Çocuğun ana-babasıyla olan ilişkilerini temel alarak oluşturduğu şemalar, tüm dış dünyaya ilişkin şemalarının temelini oluşturduğundan uyumsuz
olarak geliştirdiği şemaların gelecek yıllarda aktive olması durumunda bireyin psikolojik sağlığı bu durumdan
olumsuz etkilenmektedir (Bowly, 1973). Ebeveynlik stilleri üzerinde yapılan çalışmalar; sevgi gösteren/kabul
edici, kontrol edici, reddedici, kötümser-endişeli/felaketleştirici, cezalandırıcı, katılımcı ve ihmal edici gibi çeşitli
ana başlıklar altında bu stilleri gruplandırmaktadır (Barlow, 2002). Psikolojik olarak sağlıklı olma ve çevreye
uyum için, yüksek seviyede sevgi gösteren/kabul edici ebeveynlik algısı ve belli seviyede kontrol edici ve katılımcı
ebeveynlik algısı gerekirken (Baumrind, 1991), diğer olumsuz ebeveynlik algılarının yüksek olması çeşitli duygu
durum ve kaygı bozukluklarına neden olabilmektedir (Steinberg, 1994, Vasey ve Dadds, 2001, Hudson ve Rapee,
2001). Ebeveynlik tarzlarının ve buna bağlı olarak bireylerde oluşan ebeveynlik algılarının ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerindeki psikolojik semptomlar üzerindeki etkilerinin önemini vurgulayan çalışmalar daha önce yürütülmüştür (Perris, Arindel ve Eiseman, 1994). Algılanan ebeveynlik ve depresyon belirtilerini inceleyen (Harris
ve Curtin, 2002, McGinn, 2005 ), algılanan ebeveynlik ve kaygı bozukluklarını inceleyen (Gastel, Legerstee ve
Ferdinand, 2009) ve algılanan ebeveynlik ile dikkat dağınıklığı/hiperaktivite bozukluğunu inceleyen (Kim ve Yoo,
2013) çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Erken çocukluk dönemi ebeveyn-çocuk etkileşimleri ve bireyin psikolojik
sağlığı arasında sıkı ilişkilerinin görülmesi, ebeveynlik algılarının ve ana-babaya bağlanma stillerinin daha kapsamlı olarak incelenerek daha çok boyutta ele alınacak olan psikolojik semptomlarla aralarındaki ilişkilerin belirlenmesini gerekli kılmaktadır.Bu araştırma, bireylerin ebeveynlik algıları ve ana-babaya bağlanma stillerinin, gösterdikleri psikolojik semptomları yordama gücünü ve aralarındaki ilişkileri inceleyen ilişkisel tarama modelinde
bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenimine devam eden 400 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ebeveynlik algısı için Young
(1994) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu (2008) tarafından yapılan
“Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ)”, ana-babaya bağlanma stilleri için Parker ve arkadaşları (1979) tarafından
geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Kapçı ve Küçüker (2006) tarafından yapılan “Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği
(ABBÖ)”, psikolojik semptomları ölçmek için ise Derogotis (1992) tarafından geliştirilen Şahin ve Durak (1994)
tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Kısa Semptom Envanteri (KSE)” kullanılmaktadır. YEBÖ’nün orjinal
formunda hem anne hem de baba için aynı 72 maddeden oluşan iki bölüm bulunmaktadır ve ölçek anne baba
ebeveynlik algılarını 17 uyumsuz alt şema boyutlarında ölçmektedir. Uyarlama çalışmasında hem anne hem de
baba formuna uygun 10 alt boyutlu ortak yapının veriye uygun olduğu belirlenmiştir ve ayrıca oluşturulan ortak
form sonrası 8 maddenin herhangi bir faktörün altına yerleşmediği belirlenerek ölçek 64 maddeye indirilmiştir.
Katılımcılardan anne-babasını tarif eden davranışları, hem anne hem de babasını çocukluğu sırasında en iyi tanımlayan şekliyle 1 (tamamıyla yanlış) ile 6 (ona tamamı ile uyuyor) arasında derecelendirmesi istenmektedir. Ölçeğin
anne bölümü olan YEBÖ-A formunun alt boyutlarının Cronbach-alfa iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirlik
katsayıları sırası ile .53 ile.86 ve .38 ile .83 arasında değerler alırken baba bölümü olan YEBÖ-B formunda bu
katsayılar yine sırası ile .61 ile .88 ve .56 ile .85 arasında değerler almıştır. Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği’nin
orjinal formu ilgi ve kontrol/aşırı koruma boyutlarından oluşmakta ve bireyden yaşamının ilk 16 yılını düşünerek
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ölçekteki her bir ifadenin anne ya da babasının kendisine ilişkin davranışlarını ne kadar yansıttığını 4’lü likert tipi
derecelendirme ile belirtmesini istemektedir. Uyarlama çalışmasında kontrol maddeleri ilgi boyutunun maddeleriyle aynı grupta birleşerek ilgi/kontrol ve aşırı koruma olarak ikili yeni faktör yapısı oluşmuştur. Anne ve baba
formları için sırası ile Cronbach-alfa iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları, anne formu için .87 ve
.90, baba formu için .89 ve. 89 olarak tespit edilmiştir. Kısa Semptom Envanteri SCL-90-R ölçeğinin kısa formu
olarak oluşturulan ve 53 maddeyi kullanarak 9 alt boyutta ölçüm yapan bir envanterdir. Envanterin Türkçe uyarlamasında 9 faktör 5 faktörlü yapıya dönüşmüştür ve bu boyutlar; anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite olarak belirlenmiştir. Ölçeğin yapılan üç ayrı çalışmada elde edilen genel iç tutarlık katsayıları
.95 ile .96 arasında, alt boyutlar için elde edilen iç tutarlık katsayıları .55 ile .86 arasında değerler almıştır. Ek
olarak araştırmacı tarafından yapılandırılan Kişisel Bilgi Formu belirtilen üç ölçekle beraber katılımcılara sunulmuştur. Formda cinsiyet, yaş, fakülte, sınıf düzeyi ve yaşanılan yer değişkenleri bulunmaktadır.Araştırmanın temel
amacı uyumsuz ebeveynlik algıları ve ana-babaya bağlanma stilleri ile psikolojik semptomlar arasındaki korelasyonel ilişkilerin ortaya konması ve hangi ebeveynlik algılarının ve bağlanma stillerinin hangi psikolojik semptomların ortaya çıkmasını yordadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda yürütülen çalışmada araştırmanın temelini oluşturan sorular iki başlık altında sınıflandırılmıştır: Uyumsuz ebeveynlik algıları ve ana-babaya bağlanma stilleri ile
psikolojik semptomlar arasında nasıl korelasyonel ilişkiler mevcuttur? Hangi tür uyumsuz ebeveynlik algıları ve
ana-babaya bağlanma stilleri, hangi tip psikolojik semptomların ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir? Araştırma kapsamında çalışma grubu için kullanılan değişkenler dikkate alındığında, en çok sahip olunan ebeveynlik
algılarının, bağlanma stillerinin ve en çok gösterilen psikolojik semptomların tespiti, çalışma grubu üzerinde kullanılan tüm ölçeklerin oluşan faktör yapısının analizlerinin yapılması diğer amaçlar arasındadır. İlk olarak çalışma
grubu üzerinde uygulanan tüm ölçeklerin ortaya çıkan faktör yapısının detaylı olarak açıklanması ve daha önce
yapılan çalışmalarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Özellikle Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği’nin iki faktörlü
olarak değil üç faktörlü olarak ele alınmasını ileri süren çalışmalar olduğundan (Cox ve ark. 2000, Martin ve ark.
2004, Lizardi ve Klein 2002) bu ölçek verilerinde maddelerin hangi faktörlere hangi faktör yükleriyle yerleştikleri
detaylı bir şekilde sunulacaktır. Young Ebeveynlik Ölçeği erken dönem uyumsuz ebeveynlik algılarını ölçmektedir
ve bu 10 alt ölçek şu şekilde sıralanmıştır; duygusal bakımdan yoksun bırakıcı, aşırı koruyucu/evhamlı, küçümseyici/kusur bulucu, kötümser/endişeli, kuralcı/kalıplayıcı, kapalı/duygularını bastıran, cezalandırıcı, koşullu/başarı
odaklı, aşırı izin verici/sınırsız ve sömürücü/istismar edici ebeveynlik. Belirtilen uyumsuz şemalarla, ABBÖ’deki
iki faktörlü yapı olan ilgi/kontrol ve aşırı koruma boyutları ve KSE’deki beş faktörlü yapı olan anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasındaki ilişkiler IBM SPSS 21.00 programı kullanılarak incelenecektir. Araştırma şu anda veri toplama aşamasında bulunmaktadır. Veriler tamamlandıktan sonra alt ölçekler
arasındaki korelasyonlar hem anne hem de baba bölümleri bakımından ayrı ayrı belirlenecektir. Kadın ve erkek
öğrenciler için hangi ebeveynlik algısının ve ana- babaya bağlanma stilinin, hangi psikolojik semptomları yordadığı doğrusal regresyon analizi ile yine aynı şekilde hem anne hem de baba bölümleri bakımından incelenecektir.
En çok algılanan ebeveynlik stilleri, sahip olunan bağlanma stilleri ve gösterilen psikolojik semptomlar, cinsiyet,
yaş, üniversite sınıf düzeyi ve yaşanan yer değişkenleri bakımından belirlenecektir. Özellikle cinsiyet değişkenine
göre algılanan ebeveynlik stillerinin, bağlanma stillerinin ve psikolojik semptomların anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği bağımsız t-testi kullanılarak tespit edilecektir.Young Ebeveynlik Ölçeği, Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri’nin hem uyarlama çalışmalarında hem de kullanıldığı diğer çalışmalardakine
benzer faktör yapılarına ulaşılacağı düşünülmektedir. YEBÖ’nün hem anne hem de baba bölümlerinin alt ölçeklerinin KSE’nin alt ölçekleri olan bazı psikolojik semptomlarla yüksek seviyede olumlu korelasyon gösterdiği,
YEBÖ’nün belirli alt ölçeklerinin KSE’nin alt ölçekleri olan belirli semptomları yordadığı bazı çalışmalarda belirlenmiştir (Şahin ve Özer, 2012). Bu çalışmada kuralcı/kalıplayıcı, küçümseyici/kusur bulucu ve sömürücü/istismar edici ebeveyn algılarının KSE ile hem genel olarak hem de KSE’nin alt ölçekleriyle yüksek seviyede olumlu
korelasyon göstermesi ve belirli psikolojik semptomları yordaması beklenmektedir. ABBÖ’nün psikolojik semptomlarla ilişkisini inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada ABBÖ’nün alt ölçekleri olan ilgi/kontrol
ve aşırı koruma boyutları dikkate alındığında ilgi/kontrol boyutuna oranla aşırı koruma boyutunun hem psikolojik
semptomlarla hem de uyumsuz ebeveyn algılarıyla daha yüksek seviyede olumlu korelasyon ilişkisi göstereceği
ve bazı psikolojik semptomların ortaya çıkmasını yordayabileceği tahmin edilmektedir.
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Okul öncesi eğitimde en iyi yaklaşım, çocuğu tek başına birey olarak değil, aile ile birlikte ele alan yaklaşımdır.
Çünkü ebeveynler; çocukların “ilk ve devamlı öğretmenleridir” ve çocuklarla çalışmada eğitimcilere alternatif
yollar önermektedir (Aral, Kandır ve Yaşar, 2002; Eğmez, 2008; Temel, 2008; Tezel, Şahin ve Ersoy, 1999). Okul
öncesi eğitimde aile katılımının en önemli hedefi, eğitimde devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaktır. Okul öncesi
eğitim kurumlarında çocuklarda kalıcı davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi, programda planlanan öğrenme
yaşantılarının ailede de sürdürülmesi ile mümkün olabilir. Eğitim programı, aileler tarafından desteklenmediği
takdirde programın başarıya ulaşması pek mümkün olamamaktadır (Aral, Kandır ve Yaşar, 2002; Eliason ve
Jeking, 2003; Köksal ve Eğmez, 2008; Temel, 2008; Tezel, Şahin ve Ersoy, 1999). Araştırmalar göstermektedir
ki; erken dönemde aile okul arasında kurulan ilişki çocuğun gelecekteki okul yaşantısının başarısını etkilemektedir. Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar sahip oldukları kültür, dil
ve ihtiyaçları bakımından farklılık gösterseler de çocuğun eğitimsel başarısı için okul yaşantısının paylaşılması
gerekmektedir. Ev ve okul arasındaki yakın ilişki hem aile üyeleri hem de öğretmenin çocuğun yetenekleri hakkında doğru bilgi edinmelerini, istenen hedefler doğrultusunda birlikte çalışma devamlılığını sağlamaktadır. Ayrıca ailelerin katılımı ile çocukların kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri de sağlanmaktadır (Beaty,
2000; Kostelnık ve diğerleri 2004; Erkan 2010; Catron ve Allen 2003). Ailelerle verimli çalışmada ilk adım, ailelerle sıcak ilişki kurmak olduğu belirtilmektedir. Ailelerle olumlu ilişkilerin kurulmasında da ilişkilerin sıcaklığı
ve samimiyeti temel olarak görülmektedir. Aileler ile kurulan olumlu ilişkiler çocuğun başarısını artırmaktadır
(Eliason ve Jeking, 2003; Oktay, Gürkan, Zembat ve Unutkan, 2006). Yapılan araştırmalarda, ailelerin eğitim
etkinliklerine katılım konusunda istekli oldukları tespit edilmiştir (Albritton ve Klotz 2003; Gbadomsi, 2003; Işık,
2007; Kaya, 2002; McBride, Rane ve Bea, 2001; Tezel Şahin, 2004). Bu sonuç ailelerle işbirliği yapılması bakımından çok önemlidir. Okul öncesi dönemde uygulanan programın başarıya ulaşabilmesi için okul öncesi eğitim
alanında çalışan öğretmenlerin aile iletişim etkinliklerini uygulamaları ile ilgili görüşleri önemlidir. Bu nedenle
araştırma, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlerin aile iletişim etkinliklerini uygulamaları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma; okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerin
aile iletişim etkinliklerini uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Buna
göre, araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1998). Çalışma katılan öğretmenler gönüllük esasına göre belirlenmiştir. Araştırma kapsamına; 7 bölgeden, 14 ilde toplam 893 öğretmene
erişilmiştir.Araştırma, okul öncesi kurumda görev yapan öğretmenlerin aile iletişim etkinliklerine yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimleme (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 893 öğretmen katılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin düzenlenmesi ve sunulması amacıyla SPSS 15
istatistik yazılımı kullanılmıştır. Öğretmenlere anket uygulanmıştır. Ankette öğretmenlere aile iletişim etkinlikleri
ile ilgili sorular sorulmuştur. Anket maddeleri ilgili literatür tarandıktan sonra oluşturulmuştur. Oluşturulan anket
maddeleri için farklı üniversitelerde görev yapan yedi öğretim üyesinden uzman görüşü alınmış ve anket maddeleri
yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 120 öğretmenle pilot çalışma yapılmış ve ankete son şekli verilmiştir. Sonuçlar frekans ve yüzde ile ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ebeveynlerle iletişim kurmak için
başvurdukları yollar sıklık düzeyine göre sıralanmıştır. En sık olarak başvurdukları yollar sırasıyla; % 93,3 gelişgidiş saatleri; % 85,1 haber mektupları; % 81,0 telefon görüşmeleri; % 53,1 kaset ve video kayıtları; % 51,5 broşürler ve % 37,8 oranında kitapçık ve etkinlik örneğini kullandıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin aile iletişim etkinlikleri hakkındaki görüşleri ilgili literatürle benzerlik göstermektedir.Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ebeveynlerle iletişim kurmak için kullandıkları yollar sıklık düzeyine göre sıralanmıştır. En sık olarak başvurdukları
yollar sırasıyla; % 93,3 geliş-gidiş saatleri; % 85,1 haber mektupları; % 81,0 telefon görüşmeleri; % 53,1 kaset ve
video kayıtları; % 51,5 broşürler ve % 37,8 oranında kitapçık ve etkinlik örneğini kullandıkları saptanmıştır. Aile
iletişim yöntemlerine ilişkin ayrıntılı sonuçlar bildiride tartışılacaktır.

75

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
KAYNAKÇA
Abbak, B.S. (2008). Okulöncesi Eğitim Programındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenlerive
Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Adana.
Atakan, H. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Çalışmalarının Öğretmen ve Ebeveyn GörüşlerineGöre
Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
Albritton, T.S. (2003). “Parents as Teachers: Advancing Parent Involvement in a Child’s Education”Mississipi:The University of Souther Mississipi
Aksoy, A.B. & Turla, A. (2001). Okul Aile İşbirliği. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen El Kitabı.
Ya-Pa Yayınları. ss.376-381.
Arabacı, N. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sınıf içi Etkinliklere Katılan ve Katılmayan AnnelerinOkul
Öncesi Eğitim Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Arabacı,N. & Aksoy, A.B.(2005). Okul Öncesi Eğitime Katılım Programının Annelerin Bilgi Düzeylerine Etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal Education) 29, 18-26.
Aral, N., Kandır, A. & Can Y.M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. (2. Baskı), İstanbul: Ya-Pa Yayınları
Beaty, J.J. (2000). Skills for Preschool to Teachers. New Jersey Columbus :Merrill an Imprint of Prentice HallUpper Saddle River
Binicioğlu, G. (2010). İlköğretimde Okul-Aile İletişim Etkinlikleri: Öğretmen ve Veli Görüşleri.(Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri Analizi El Kitabı. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Catron, C. & Allen, J. (2003). “Partnerships with Parents” Early Chıldhood Curriculum A Creative Play Model.
New Jersey Colombus :Merrill Prentice Hall Upper Saddle River
Caspe, M. & Lopez M.E. (2006). Family İnvolvement in Early Childhood Education. Harward
Project no: 1 ın A series

Family Researc

Çaltık, İ., Kandır, A. (2006). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin 2002 Okul ÖncesiEğitim
Programında Aile Katılımının Sağlanmasına İlişkin Görüşleri¬nin İncelenmesi”, I. Uluslar Arası Ev onomisi
Kongresi, Ankara
Çaltık, İ., Kandır, A. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anaokulu ve Anasınıflarında Görev YapanÖğretmenlerin Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programına ve Programın Kullanımına İlişkinGörüşleri¬nin İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim BilimleriEnstitüsü, Ankara
David, H., Arnold, A., Doctorraf, and G. Ortiz, C. (2008). Parent Involvement in Preschool; Predictors and TheRelation of Involvement to Preliteracy Development. School pschology Reviev, Preguest.
Eliason, C. ve Jenkins, L ( 2003). A Practical Guide Early Childhood Curriculum New Jersey
Jersey Colombus: Merrill Prentice Hall Upper Saddle River.

Colombus:New

Eğmez, F.C.K. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı (Kocaeli’nde Beş Anaokulunda Yapılan Araştırma). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). SakaryaÜniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
Epstein L. (2002) School, Family and Community Partnership: Caring For The Children We Share. California:
Corwin Pres.
Erkan, S. (2010). Aile ve Aile Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar. Z.Fulya Temel (Ed.) Aile Eğitimi veErken
Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
Fantuzzo, J., Mcwayne, C., and Perry, A.M. (2004). “Multiple dimensions of Family Involvement and Theirrelations to Behavioral and Learning Competencies For urban, Low Income Children”, School PsyhologyReview, 33(4), 467-480. http://eric.ed.gov
Gbadamosi, T.,& Lin,H., L., (2003)“Parent’s İnterests, Current involvement and Level of Parentalİnvolvement in
School Activities”, Alabama State University

76

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
George, S.,M., (2003) Fundamentals of Early Childhood Education, New Jersey: Copyright by PearsonEducation,
ınc., Upper saddle River.
Gürşimşek, I., Girgen,G., Harmanlı, Z., ve Ekinci, D. (2002). Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi(BirPilotÇalışma ). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Kök Yayıncılık, 262-274.
Güven, G. (2011). Farklı Eğitim Modelleri Kullanılarak Uygulanan Aile Eğitim ve Aile Katılım ProgramlarınınOkulÖncesi Öğretmenlerinin Uygulamalarına ve Ebeveynlerin Görüşlerine
Etkisinin İncelenmesi.
(Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim BilimleriEnstitüsü, Ankara.
Işık H. (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Okul-Aile İşbirliği Çalışmalarının Anne Baba
Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
Kahraman, P. B. (2012) Aile Katılım Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programının 5-6 YaşÇocukların İlkokula Hazırbulunuşluk Düzeylerine Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). UludağÜniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa
Kaya, Ö. M. (2002). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları ileOkulöncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri,(Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Eskişehir.
Kaya, Ö.M. ve Gültekin, M. (2003) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Program¬laraAilelerin ilgive
Katılımları ile Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine KatkısıKonusunda Anne-Baba Görüşleri.
OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı BildiriKitabı. 3. Cilt. s.311-333
Kostelnık, M. Soderman, A.K. and Whiren, A.P (2004) Developmentally Approprıate Curriculm BestPracticesin
Early Childhood Education. Newjersey: Pearson Education inc.
MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Web:http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-egitimprogrami-ve kurulkarari/içerik/54 3 Kasım 2013’de alınmıştır.
Mcbride, A. Brant, T.R., and Rane, J.H. (2001). İntervening With Teachers to Encourage Father/MaleInvolvement
in Early Childhood Programs. Early Childhood Research Quartely 16, 77-93
Ogelman, H.G.(2014) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımı Çalışmaları: Denizli İli Örneği.Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı: 17 doi: Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.743 ss.259-284. ISSN: 1308–9196
Oktay, A.; Gürkan, T.; Zembat, R. ve Unutkan, Ö.P. (2006).Aile Katılımı. Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum?
Nasıl Yapıyorum? İstanbul:Ya-Pa Yayınları. 129-138.
Özcan, Ç. (2012) Okul Öncesinde Aile Katılımı ile Çocukların Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Arasındakiİlişkinin Anne-Baba Görüşlerine Göre İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). AbantİzzetBaysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu
Özışıklı, I.S. (2008). A Study Of Parent Involvement In The Bogaziçi Unıversıty Preschool Center.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Sevinç, M., ve Evirgen, Ş. (2003). Küçükçekmece Okul Öncesi Eğitim Merkezinde Verilen Okul DestekliAnneEğitim Programının Anneler Üzerindeki Etkileri. Omep Dünya Konsey Toplantısı veKonferansıBildiriKitabı,
2 Ankara: Ya-Pa Yayınları
Simpkins, S. Weiss, H. Dearing, D. and Keider,H. (2006). Family Involvement İn School And Low IncomeChildren's Literacy Performance. Family involvement research digest.http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2006-21055-001
Sohn, S. (2007). Asian Parent Involvement in Home School and Community and Chıldren’s Achıevement in TheEarly Grades. A dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Education of State University of New York at Buffalo ın partial fulfıllment of the requirementsforthe degree of.
Şahin, F.T.(2006). Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Programına Katılımlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. II. Cilt.,231-240.
Temel, F. (2001). Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen ElKitabı.
İstanbul: Ya-Pa Yayınları. 342-359.
Temel Z. F. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Uluslar arası Çocuk, Aile ve Okul BağlamındaOkul
Öncesi Eğitim Kongresi . 30 Nisan-03 Mayıs Trabzon. 89-98

77

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Şahin, F.T. ve Ersoy, Ö, (1999). 0-6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Dergisi1(1),
58-62.
Şahin F.T. ve Özyürek A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul öncesinde Aile Katılım. İstanbul:Morpa
Yayınları.

Kültür

Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloklar Derneği.
Turner, K., Richards, M. And Sanders, R. (2007). Randomised Clinical Trial Of A Group Parent Education Programme For Australian İndigenous. Journal of Paediatries and Child Health 43, 429-437.
Ünal, F. (2003). Empatik İletişim Eğitiminin Okul Öncesi Çocuğu Olan Annelerin Empatik BeceriDüzeylerine
Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim BilimleriEnstitüsü,Ankara
Ünüvar, P. (2010). Aile Katılımı Çalışmalarına Yönelik Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması.Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 18, No:3, 719-730.
Vural, D.E. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Duyuşsal Ve Sosyal Becerilere Yönelik Hedeflere Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi ProgramınınÇocuklarda Sosyal BecerilerinGelişimine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). DokuzEylülÜniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir
Vural, D.E. (2012). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretime Etkisinin aile Katılımı ve Çeşitli DeğişkenlerAçısından
İncelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir
Yalçın, H. (2013). Anne-Çocuk İletişim Eğitiminin Etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi. Sosyal Bilimler Dergisi.
Sayı:28, ss.79-194
Yazıcı, Z., Begümhan, Y. ve Güzeller, C. (2005). Ebeveynlerin Okulöncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım
Çalışmalarından Beklentileri. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Dergisi) 63-76.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, öğretmen, aile iletişim etkinlikleri.

78

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Duygusal Okuryazarlığın Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
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Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Duygusal açıdan okuryazar olmak; kişisel gücümüzü, yaşam kalitemizi ve çevremizdeki insanların yaşam kalitesini geliştirecek şekilde duygularımızı bilmek olarak tanımlanır. Duygusal okuryazarlık kavramı ilk kez Transaksiyonel Analiz yaklaşımının kuramcılarından Steiner (2003) tarafından 1970’li yıllarda kullanılmıştır. Duygusal
okuryazarlık; duyguları anlama, kontrol etme ve yönetmeyi kapsar. Duygusal okuryazarlık eğitimi üzerine kapsamlı çalışmaları bulunan Steiner (2003), duygusal okuryazarlığın kişinin kendi duygularını bilmesi, içten empati
kurabilmesi, duygularını yönetmeyi bilmesi, duygusal hasarları tamir edebilmesi ve duygusal etkileşim geliştirebilmesi olmak üzere beş temel beceriyi kapsadığına işaret etmektedir. Literatür incelendiğinde; özellikle yurt dışında duygusal okuryazarlığın, duygusal iyi oluş ve psikolojik yılmazlık gibi diğer psikolojik özelliklerle birlikte
geliştirilmesine yönelik psikoeğitim programlarının hazırlandığı (Pierson ve Wilson, 2008) ve yaygın olarak uygulandığı görülmüştür. Öyle ki, bazı çalışmalarda duygusal okuryazarlık üzerine hazırlanacak programların çocuk
ve gençlerde okul terkini önleyeceğine vurgu yapılmış olup (Matsumoto, 2012 ), bu durum duygusal okuryazarlık
üzerine yapılacak çalışmaların önleyici ve koruyucu rehberlik hizmetleri açısından önemine işaret etmektedir.
Duygusal okuryazarlığın; kişiler arası sağlıklı ilişkilerin kurulması, duygusal iyi oluş, problem çözme becerileri
gibi birçok psikolojik değişkenle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yurtdışı literatürde bireylerin duygusal okuryazarlık düzeylerini belirlemek, duygusal okuryazarlığı daha iyi açıklayabilmek amacıyla diğer psikolojik değişkenlerle olan ilişkilerini incelemek ve ayrıca duygusal okuryazarlığı geliştirmeye yönelik eğitim programlarının
etkililiğini sınamak amacıyla hazırlanmış ölçekler bulunmakla birlikte; ülkemizde bu tür çalışmalarda kullanılmak
üzere kültürümüze özgü bir ölçeğin geliştirilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmüştür. Daha sonradan oluşturulması planlanan duygusal okuryazarlık eğitim programı ile uyumlu olması bakımından ölçeğin Steiner (2003)’ın
önerdiği beş temel beceri alanı dikkate alınarak yapılandırılması planlanmıştır. Sonuç olarak; bu araştırmada duygusal okuryazarlık üzerine yapılacak hem betimleyici hem de deneysel çalışmalarda kullanılması yönünde alana
katkı sağlamak amacıyla bireylerin duygusal okuryazarlık düzeylerini ölçebilecek niteliklere sahip likert tipi bir
ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır.Ölçekte yer alacak maddelerin yazılması ve ön inceleme aşamasında, bir taraftan duygusal okuryazarlık kavramının ele alındığı ilgili literatür incelenirken, diğer yandan bir grup alan uzmanı
ile (n=25) duygusal okuryazarlığa ilişkin sahip olunması gereken özelliklerin analiz edilmesini sağlayacak bir
kompozisyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, duygusal okuryazarlık kavramının
tüm boyutlarını kapsayacak biçimde toplam 52 madde yazılmıştır. Yazılan maddeler, öncelikle kapsam, anlaşılırlık
ve ifade benzerlikleri bakımından alan uzmanlarının incelemesine sunulduktan sonra, istenilen gerekli düzenlemeler yapılarak madde sayısı belirlenecektir Ölçeğin deneme formunun hazırlanması ve uygulanması aşamasında
öncelikle ön incelemeden geçen maddelerden oluşan bir deneme formu hazırlanacaktır. Elde edilen veriler ölçek
geliştirme sürecinin adımlarına uygun olarak analiz edilecektir. Nihai ölçekte yer alabilecek maddeleri belirlemek
amacıyla; deneme formu Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinden seçilen
üniversite öğrencilerine uygulanacaktır. Deneme uygulaması sonucunda madde-ölçek korelasyonuna dayalı
madde analizi ve alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi yapılacaktır. Daha sonra açımlayıcı faktör
analizi ile ölçeğin deneme formunda yer alan maddelerin kaç temel faktör altında toplandığı saptanacaktır. Nihai
ölçek formunu elde etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak hangi maddelerin ölçek kapsamından çıkarılacağına karar verilecektir. Ölçeğin bütününe ait güvenirliği hesaplamak için Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı hesaplanacaktır. Araştırmada ayrıca ölçeğin 15 günlük arayla 30 kişilik bir gruba iki kez uygulanması
neticesinde elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanacaktır. Sonuç olarak; bu çalışmada bireylerin
duygusal okuryazarlık düzeylerini ölçebilecek, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçek elde geliştirilmeye
çalışılacaktır.Deneme uygulamasından elde edilen veriler üzerinden madde-ölçek korelasyonuna (r) göre ve altüst grup ortalamaları farkına dayalı (t testi) olarak yapılan madde analizi sonucunda maddelerin 0,01 düzeyinde
manidar olup olmadığına bakılacaktır. Elde edilen bulgulara göre ölçek kapsamında yer alacak maddelerin her
birinin ölçtüğü özellik ile ölçeğin bir bütün olarak ölçtüğü özelliğin aynı olup olmadığına bakılacaktır. Deneme
uygulamasına tabi tutulan maddelerin nihai ölçekte yer alıp alamayacağına karar verilecektir. Ölçeğin yapı geçerliğinin test edilmesi amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin kaç faktörlü olduğu belirlenecektir.
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Açımlayıcı faktör analizi ile duygusal okuryazarlık ölçeğine ilişkin temel faktörler belirlenecek ve ölçeğin genel
yapısına ve ilgili ölçeğin duygusal okuryazarlığı ne derece açıkladığına yönelik bilgiler doğrulayıcı faktör analizi
yapılmak suretiyle tespit edilecektir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları hesaplanıp iç tutarlılık güvenirliğine sahip olup olmadığına karar verilecektir. Test-tekrar test güvenirliği için elde edilen katsayı ise ölçeğin kararlı
ölçme sonuçları verip vermediği kontrol edilecektir.
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Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
Adıyaman Üniversitesi Örneği
Arş. Gör. Abdullah YEŞİLYURT
Adıyaman Üniversitesi

Arş. Gör. Betül DEMİRBAĞ
Adıyaman Üniversitesi

Psikoloji alanında özyeterlik ve doyum ile ilgili araştırmalar son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. İnsan hayatının önemini ve değişen doğasını, akademik öz yeterlik inancını ve yaşam doyumu duygusunu irdeleyen çalışmalar psikoloji açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Özyeterlik kavramı ilk kez Bandura (1977) tarafından Sosyal Bilişsel Kuram’da kullanılmıştır. Bu kurama göre, bireylerin davranışları birçok kuramın öngördüğünün aksine
sadece çevresel etkenler ya da davranışta bulunan kişinin özellikleri tarafından değil; davranışta bulunan bireyin
bilişsel yapısı ve diğer özellikleri ile davranışın kendisi olmak üzere üç esas değişkenin etkileşiminin sonucu şekillenmektedir. Bandura (1997, s.6) özyeterliği tanımlarken “bireyin, öğrenmelerini ve davranışlarını gerekli düzeylere çıkarabilmek için kendi kapasitesine olan inancıdır” şeklinde ifade etmiştir. Usher ve Pajares (2006, s.7)
özyeterliğin oluşmasına kaynaklık eden dört etkeni; bireyin kendi yaşantıları yoluyla edindiği deneyimler, etrafındaki kişilerin tecrübelerini gözleyerek ya da model aldığı bireyin yaşantıları yoluyla edindiği deneyimler, sosyal
çevresindeki bireylerin sözel olarak ikna etmeleri ve bireyin kendini fiziksel olarak zinde ve psikolojik olarak
iyilik hali içerisinde bulunması olarak sıralamaktadır. Dolayısıyla akademik özyeterliği, sosyal, psikolojik ve bilişsel etmenlerden müstakil olarak düşünmek mümkün değildir. Buradan hareketle yaşam doyumu kavramının
akademik özyeterliğin oluşumuna etki eden etmenler içerisinde ilk sıralarda ele alınması beklenmektedir. “Yaşam
doyumu kavramı ilk defa Neugarten tarafından, 1961 yılında ortaya atılmıştır. Yaşam doyumu kavramını ‘yaşam’
ve ‘doyum’ kavramlarını açıklayarak tanımlamak daha doğru olacaktır” (Karataş’tan aktaran Öztürk, 2014) “Yaşam doyumu, bir insanın beklentileri ile elde etiklerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen durumdur. Yaşam
doyumu, kişinin beklentilerinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonuçtur.” (Vara’dan aktaran Öztürk, 2014) “Diener (1984) ‘a göre, yaşam doyumu yaşamdan alınan doyum, yaşamı değiştirme isteği, geçmişten
alınan doyum, gelecekten alınan doyum ve kişinin yakınlarının o kişinin yakınlarının o kişi hakkındaki görüşlerini
kapsamaktadır.” (Kıvılcım, 2014, s.3) Bu çalışma ile yükseköğretimdeki öğrencilerin akademik özyeterlik düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve her iki değişkenin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm
değişkenleri açısından incelenmesinin alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Türkçe literatüre bakıldığında yaşam doyumu değişkeninin; psikolojik dayanıklılık (Ülker Tümlü ve Recepoğlu, 2013), kural dışı davranışlar (Cenkseven, Önder ve Yılmaz, 2012), psikolojik ihtiyaçlar (Çivitci, 2012), kimlik işlevleri (Demir, 2011),
ebeveynlerin boşanma durumları (Çivitci, Çivitci, ve Fiyakalı, 2009) ve sosyal ve duygusal yalnızlık (Çeçen, 2007)
değişkenleri açısından incelendiği görülmektedir. Oysa Çivitçi (2014, s. 9) “öğrenciden beklenen “doğal ve baskın
bir görev” olarak akademik başarı, öğrencinin kendine ve yaşantılarına ilişkin memnuniyetini etkileyebilmektedir.” ifadesiyle öğrencilerin yaşam doyumlarında akademik başarının ve dolayısıyla özyeterliğin önemine vurgu
yapmaktadır. Ayrıca uluslararası literatürde yaşam doyumu ile akademik başarı ve özyeterliğin ilişkisinin incelendiği pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Akademik başarının (Diseth, Danielsen ve Samdal, 2012) ve akademik doyumunun (Lent, Céu Taveira, Sheu, ve Singley, 2009; Singley, Lent, ve Sheu, 2010) incelendiği araştırmalar bunlardan birkaçıdır. Buradan hareketle Türkiye’de öğrenim gören öğretmen adaylarının yaşam doyumları
ile akademik özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesinin bir ihtiyaç olduğu ve ilgili alan yazına önemli
katkılar getireceği düşünülmektedir.Erkuş (2013, s.94) araştırma düzeneklerini, ulaşılması hedeflenen amaçlar bakımından “ilişki aramayan ve ilişki arayan şeklinde ikiye ayırmaktadır. İlişki aramayan çalışmalar için betimsel
çalışmalar ifadesini kullanmakta, ilişki arayan çalışmalarınsa kendi içinde iki ana gruba ayrıldığını, “ilişkisel” ve
“deneysel” çalışmalar olduğu ifade etmektedir. İlişkisel çalışmayı ise nedensellik dışı ilişki arama olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmalarda neden-sonuç ilişkisinin kurulamadığı, doğası gereği veya pratik değişimleme veya
denetimin yapılamadığı veya kısmen yapıldığı çalışmaları bu kategoride değerlendirmektedir. Bu çalışmada bir
grup öğretmen adayının, sahip oldukları akademik özyeterlik ile yaşam doyumları arasındaki ilişki inceleneceğinden çalışma ilişkisel araştırma düzeneğinde hazırlanmıştır. Ülke genelindeki eğitim fakültelerinde öğrenim gören
tüm öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturduğundan örneklem ulaşılabilir örneklem yöntemiyle Adıyaman üniversitesinde eğitim gören öğretmen adayları olarak belirlenmiştir. Veri toplama araçları Akademik Özyeterlik Öl-
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çeği: Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilen ve Yılmaz Gürçay ve Ekici(2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, orijinali ile benzer şekilde tek boyut ve toplam 7 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik değeri Türkiye örneklemi için .79 olarak belirlenmiştir. Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener, Emmons ve Larsen tarafından geliştirilen
ve Yetim tarafından 1991’de Türkçeye uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek tek boyutlu ve 5
maddelik likert tipi bir ölçektir. Yine Yetim tarafından gerçekleştirilen araştırmada ölçeğin güvenirlik değeri .74
olarak belirlenmiştir. Veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırmada elde edilen sonuçlar yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak ilgili literatür ışığında yorumlanacaktır.Bu çalışmada, eğitim
fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu düzeyleri ile akademik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler
açısından incelenmesi planlanmaktadır. Yaşam doyumu ve akademik özyeterlik ölçeklerinin, Adıyaman üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 250 öğrenciye uygulanması planlanmaktadır. Araştırma katılımcıları;
Arap Dili eğitimi, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilecek sonuçlar yaş, cinsiyet ve
sınıf düzeyleri dikkate alınarak literatür ışığında yorumlanacaktır. Elde edilecek sonuçların aşağıda ifade edildiği
gibi olması öngörülmektedir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde akademik özyeterlik ile yaşam doyumu
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunacağı tahmin edilmektedir. İlgili literatürden hareketle akademik
özyeterlik ile cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunacağı ancak yaş ve program
değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmayacağı öngörülmektedir. (Çalışkan, Selçuk, & Özcan, 2010;
Durdukoca, 2010) Öğrencilerin yaşam doyumu düzeyleri için ise cinsiyet, sınıf, bölüm ve yaş değişkenleri açısından anlamlı bir fark beklenmemektedir.
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Investigating Relationship Between Attitude Towards Technology and TPACK Education Competencies
of Pre-Service Teachers Taking Pedagogical Formation Training: The Case of Nevşehir H.B.V. University
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The educational system that helps the development of a society and individuals cannot be considered separate from
technology in the 21st century. Therefore, the ultimate goal of education institutions is that candidate teachers are
equipped with sufficient knowledge and skills in the field of technologies as well as subject area knowledge and
pedagogical formations and that they graduate from their training as technology literate individuals. In the last two
decades, the rapid development has been seen in Information and Communication Technologies. The development
in the learning and teaching process relating to technologies has become an important part of the process of education. To use technology in educational processes requires teachers' competencies in technology. Teachers need
to have a knowledge of content, technology and pedagogy. Therefore, this requirement has made the process of
technology integration into education more important. The technology integration aims to use technology efficiently in all classes. Technological Pedagogical Content Knowledge, referred to as TPACK, is one of the ways to
describe and explain teachers’ knowledge and skills concerning technology integration. The TPACK model has
interdependent components of teachers’ knowledge: pedagogical knowledge, content knowledge and technological knowledge. TPACK shouldn’t be regarded as a simple combination of three independent domains; instead,
pedagogy, content and technology are interdependent each of which affects one another. Teachers are trained in
Education Faculties in Turkey. Pre-service teachers’ TPACK development is a main concern of teacher preparation
programs in Education Faculties. Students spend four/five years to learn content, pedagogical and technological
knowledge in teacher preparation program. Moreover, in this process the students take part in school experience
applications. The idea behind the school experience application is to enable pre-service teachers to cope with
situations they face during the training and their future teaching practices. As a result, Education Faculties are
required to facilitate prospective teachers in terms of TPACK. It has been acknowledged that TPACK can envision
pre-service and in-service teachers on integrating technology into education. According to researches, technology
and computer classes can fail at providing pre-service teachers with the competence of technology integration,
which may later result in failure of using technology in education. Hence, what they think of technology is crucial
in benefiting from its opportunities efficiently. That is, teachers’ attitude towards technology and TPACK competencies can be considered as two significant variables in learning and teaching process. Apart from Education
Faculties, pedagogical formation training is the other source of teacher preparation in Turkey. The pedagogical
formation training refers to the certificate education lasting for one year. After the training period, they will have
a certificate which means they are capable of teaching. It has been acknowledged that just content knowledge is
insufficient without pedagogical and technological ones. Consequently, it is important to determine their TPACK
levels and attitudes toward technology. The purpose of this study is to determine pre-service teachers’ attitude
towards technology and TPACK competencies and to investigate the relationship between attitude towards technology and TPACK competencies of these pre-service teachers taking pedagogical formation training in different
subject areas.This study was designed in screening model. Screening model is a research approach that aims to
describe a situation that we already have in the past or in present. So, in this study, preservice teachers' TPACK
levels and attitude towards technology were described. Also, the relationship between these two variables has been
examined. The participants of the study consisted of 300 pre-service teachers who are taking the pedagogical
formation training in different subject areas at the Nevşehir H.B.V. University during the academic year of 20132014. In the research, two different measuring tools of quantitative methods were applied to pre-service teachers.
These tools have 5-item likert type scale ranging from “strongly disagree” to “strongly agree” ("I can do it easily
"," I can do it "," I can do it in part”," I cannot do it" and " I definitely can’t do it"). In order to determine preservice teachers’ attitude towards technology, “The Scale of Attitude Towards Technology”, which consisted of
19 items, 5 subscales and was developed by Yavuz (2005), was used. Further, In order to determine preservice
teachers’ TPACK competences "TPACK-Deep-Technological Pedagogical Content Knowledge Scale", which
consisted of 33 items, 4 factors and was developed by Kabakçı-Yurdakul et al. (2012) was applied.Firstly, invalid
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data were not included in the study. Then, accuracy of data was checked for the process of data analysis. Transferring the data to a computer was provided with SPSS 17 program. While analyzing the research data, Pearson
Moments Multiplication Correlation is going to be used and interpreted to determine the relationship between
technological pedagogical content knowledge competencies and attitude towards technology. Also, descriptive
statistics (frequency, percentage, mean) revealing levels of technological pedagogical content knowledge competencies and technology attitudes is going to used and and interpreted. Moreover, in the light of the findings, recommendations for implementation will be offered to practitioners.
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Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnançlarının İncelenmesi (Çukurova
Üniversitesi Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Fatma SADIK
Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT ÖZSEZER
Çukurova Üniversitesi

Sınıf yönetimi kavramı genel olarak öğrenci davranışlarını ve öğretmenlerin bu davranışlara karşı gösterdikleri
tepki biçimleri olarak algılanmaktadır. Ancak sınıf yönetimi sadece disiplin kavramını vurgulamayıp, öğretmenlerin faaliyetlerini, öğrenme-öğretme aktivitelerini, sosyal iletişimi, öğrenci davranışlarını vb konuları içeren oldukça geniş kapsamlı şemsiye bir kavramı ifade etmektedir. Sınıf yönetimi; sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Bu anlamda sınıf yönetimi birey, öğretim ve disiplini kapsayan üç boyutlu bir yapı olarak tanımlanabilir. Öğretim boyutu etkinliklerin planlanması, çevrenin düzenlenmesi ve zaman yönetimini kapsamaktadır. Birey
boyutunda öğretmenlerin öğrencilere ilişkin beklentileri, tutumları ve davranışları yer almaktadır. Davranış yönetimi ise sınıf kurallarını öğrencilerin benimseyip uygulaması için öğretmenin kullandığı yöntemler olarak tanımlanmıştır. Sınıf yönetiminde öğretmenlerin yönetim ile ilgili inançlarına dayanılarak üç farklı yaklaşımdan söz
edilmektedir. Bu yaklaşımlar öğretmen kontrol düzeyini göstermektedir ve yüksek derecede öğrenci merkezli ile
yüksek derece öğretmen merkezli aralığındadır. Yüksek derecede öğretmen kontrolünün olduğu model müdahaleci
yaklaşım iken müdahaleci olmayan yaklaşımda en az derecede yönlendiricidir. Bu iki uç arasında işbirliğini vurgulayan etkileşimci yaklaşım bulunur. Öğretmenlerin sınıf yönetim biçemleri bu yaklaşımlara göre sınıflanabilir.
Sınıf yönetiminin değişkenleri içinde en önemli rol, eğitim süreçlerinin düzenlenip yürütülmesinden sorumlu olan
öğretmene düşmektedir. Bu rol özellikle küçük yaş çocuklarında özel bilgi ve beceri gerektiren bir süreçtir. Bu
süreçte en önemli unsurlardan bir tanesi de yönetim anlayışı ve sınıf lideri olarak sınıfta duruşu ile öğretmendir ve
bu becerileri kazanmada hizmet öncesi eğitim temel basamaktır. Ancak yapılan araştırmalarda öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde sınıf yönetimi alanında çok zayıf yetiştirildikleri duygusunu taşıdıkları saptanmıştır. Bunun bir sebebi öğretmen adaylarının yetişme sürecinde uygulamadan uzak, yeterli beceriyi kazanmadan mezun
olmalarıdır. Davranışı etkileyen en önemli unsurlardan biri de bir konuya karşı gösterilen tutumlardır. Tutumların
olumlu yönde değişmesi, eğitim ortamının ve derslerin niteliğiyle ilişkilidir. Dolayısıyla adayların sınıf yönetimine
ilişkin sahip oldukları inanç ve tutumların bilinmesi ve değişimin izlenmesi, özellikle sınıf yönetimi derslerinin
daha nitelikli yapılanmasına (amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme) katkılar sağlayacaktır. Bu gerekçelerden
yola çıkılarak bu araştırmada öğretmen adaylarının genel olarak sahip oldukları sınıf yönetim profilleri belirlenmeye çalışılacak ve aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1. Öğretmen adayları sınıf yönetiminin öğretim, insan
ve davranış yönetimi boyutlarında nasıl bir tutum ve inanca sahiptir? 2.
Öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin tutum ve inançları cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm ve öğretmenlik mesleğini tercih etme
durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Etkili sınıf yönetiminin öğrenci başarısını etkileyen en önemli
değişkenlerden biri olduğu dikkate alındığında, bu konuda yapılacak her çalışmanın nitelikli öğretmen yetiştirme
açısından katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarını çeşitli değişkenler açısından inceleme amacıyla yapılan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2014–2015 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne devam eden 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilirliği nedeniyle örneklem alınma
yoluna gidilmemiş ve bütün öğrencilere ulaşılmıştır. Gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya toplam 812
öğrenci katılmış, uygulamalar ilgili anabilim dalı başkanlıklarından izin alınarak öğretimi aksatmayacak şekilde
araştırmacılar tarafından ders saatleri içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Martin,
Yin & Baldwin (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ekici (2008) tarafından yapılan “Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği” (SYTİÖ) kullanılmıştır. Ölçek Öğretimin Yönetimi (ÖY-14 madde), İnsan
Yönetimi (İY-8 madde) ve Davranış Yönetimi (DY-4 madde) olmak üzere toplam üç alt ölçek ve 26 maddeden
oluşmaktadır. Cevaplama 4’ lü likert tipinde olup seçenekler “Beni Çok İyi Tanımlıyor”(4 Puan), “Beni Genel
Olarak Tanımlıyor” (3 Puan), “Beni Tanımlıyor” (2 Puan), “Beni Hiç Tanımlamıyor” (1 Puan) şeklinde puanlanmaktadır. Orijinal ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Öğretimin Yönetimi için .82, İnsan Yönetimi için
.69 ve Davranış Yönetimi için .69’ dur. Ekici (2008) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasına göre
ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı Öğretimin Yönetimi için 0.82, İnsan Yönetimi için 0.70, Davranış
yönetimi için 0.65 ve ölçek geneli için 0.85 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının ölçek puanları arasında
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araştırmada ele alınan değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olup olmadığını incelemek amacıyla ise varyansların homojenliği test edilerek bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA testleri uygulanmış, farkların hangi gruplar
lehine olduğunu test etmek için LSD testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde düşük-ortayüksek şeklinde gruplamaya gidilmiş, elde edilen puanların aritmetik ortalamaları ≥1.33 ise (düşük) müdahaleci
olmayan, ≤2.67 ise (yüksek) müdahaleci, 1.34-2.66 ise (orta) etkileşimci olarak yorumlanmıştır. Yapılan tüm analizler için anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır.Kısaca sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Öğretmen adaylarının öğretimin
yönetiminde müdahaleci, insan ve davranış yönetimi boyutlarında ise etkileşimci bir tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Kadın öğretmen adayları insan yönetimi boyutunda erkek öğretmen adaylarına göre daha müdahaleci
olmayan bir tutum ve inanç sergilemişlerdir. Meslek lisesi mezunu öğretmen adaylarının insan ve davranış yönetimi ile genel olarak sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarının diğer lise türlerinden mezun olan öğretmen
adaylarına göre daha müdahaleci olmayan tutuma yakın olduğu saptanmıştır. Genel lise mezunlarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançları diğer lise türlerinden mezun olan öğretmen adaylarına göre daha müdahaleci
olmuştur. Sınıf yönetimi dersi almamış olan 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinin öğretim ve davranış yönetimine yönelik
tutum ve inançlarının daha müdahaleci tutuma yakın olduğu saptanmıştır. Öğretmenlik mesleğini tercih etme durumu öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
yaratmamıştır. Mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmayı isteyen ve istemeyen öğretmen sınıf yönetimine
yönelik turum ve inançlarında anlamlı bir farklılık olmamıştır.
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Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşleri
Yahya Han ERBAŞ
Indiana University

Çokkültürlülük ve kişinin bireysel farklılıklarına göre eğitimi dizayn etmek eğitim aşamasının her alanında öğrencinin pozitif yönde gelişimini sağlamaktadır. Banks (1993) cokkültürlü eğitimin iki önemli amacına dikkat çekmiştir. Birincisi, etnik, kültürel veya sosyal sınıf bakımından farklı birikimlere sahip bireysel eşit eğitim imkânları
elde edebilir. İkincisi, cinsiyet ayrımı gözetmeden bütün bireyler eşit eğitim imkanlarına sahip olabilir. Çokkültürlü eğitim daima farklı kültürlerin, farklı inanç sistemlerinin veya farklı dillerin öğretilmesi yoluyla insanlarda
farklılıklara karşı bir bilinç oluşmasını amaçlamıştır. Birçok araştırmacı çocuk kitaplarının bireysel farklılıkları
ogretmede önemli bir araç olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanında, çokkültürlü çocuk kitapları ve çokkültürlü
eğitim aynı amaç etrafında buluşmuş, her ikisi de farklılıklara karşı saygılı olunması yönünde bireyleri eğitmeyi
görev bilmişlerdir. Çocuklar çokkültürlü çocuk kitapları aracılığıyla farklılıkları daha kolay öğrenmekte, dünyada
var olan birçok farklı dinin, kültürün, engelliligin, farklı ırk ve renklerdeki insanların öğretimi için vazgeçilmez
bir araç olduğuna kanaat getirmişlerdir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının çokkültürlü çocuk kitapları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Bu çalışma için, Amerika'da bir universitede okuyan 4 öğretmen adayı ile röportaj
yapılmış, ayrıca bir öğretmen adayının çokkültürlü çocuk kitaplarını sınıf içi etkinliklerde nasıl kullandığına dair
gözlem yapılmıştır. Bu çalışma için ana 4 arastirma problemi belirlenmiştir. Bu problemler: 1.Öğretmen adayları
çokkültürlülüğü nasıl tanımlamışlardır? 2.Alan çalışmasında olan öğretmen adayları, çokkültürlü eğitim ortamını
desteklemek için çokkültürlü çocuk kitaplarından nasıl faydalanmaktadirlar? 3.Öğretmen adayları çokkültürlü eğitim, farklılıklar ve çocuk kitapları arasında bir bağlantı kurabilmekte midir? 4.Çokkültürlü bir sınıf ortamını destekleme de, ideal bir sınıf nasıl olmalıdır? Öğretmen adaylarının çokkültürlülük kavramı hakkındaki bilgisi ve bu
konuyu ogretebilmek için kullanılacak yöntemleri bilmesi, sınıf içinde kendisini farklı hisseden bireylerin kendilerine yer bulması açısından önemlidir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitimi destekleyici konulara hakim olmaları gerekmektedir. Çokkültürlü çocuk kitaplarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları, sınıf
içinde farklılıklara dair farkındalık oluşturmak için kullanılabilecek bir araç olduğunu bilmeleri önemli bir husustur. Yaptığım röportajların ve gözlemin sonuçlarına göre, öğretmen adayları çokkültürlülüğü ogretmede bireysel
olarak geliştirdikleri metotları uygulamayı uygun görmektedirler. Din kavramı, dil farklılıkları, ve kültürel farklılıklar öğretmen adaylarının çokkültürlülük kavramını oluşturmada temel aldıkları farklılık turleridir. Ayrıca, bir
kültürün pozitif bir şekilde resmedilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çokkültürlü çocuk kitaplarının
kalite seviyesinin de çokkültürlülük kavramının ogretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntemlerin nasıl
uygulandığının bilinmesi de sonradan yapılacak araştırmalara ışık tutabilir. Bundan dolayı, araştırmamda ayrıca
gözlem sonuçlarına da yer vererek, öğretmen adaylarının çokkültürlü çocuk kitaplarını nasıl kullandığına dair bir
fikir vermesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın temelinde, öğretmen adaylarının çokkültürlü çocuk kitapları hakkındaki düşüncelerinin analizi yatmaktadır. Bu çalışmadan öğretmen adayları faydalanabileceği gibi, öğretmenlerin, üniversite hocalarının ve çokkültürlü eğitim hakkında bilgi alıp faydalanmak isteyen herkes faydalanabilir.Bu
calismada, ogretmen adaylarinin cokkulturlu cocuk kitaplari hakkindaki gorusleri incelenmistir. Bu calisma icin,
Amerika'da bir universitede okuyan 4 ogretmen adayi ile roportaj yapilmis, ayrica bir ogretmen adayinin cokkulturlu cocuk kitaplarini sinif ici etkinliklerde nasil kullandigina dair gozlem yapilmistir.Yaptığım röportajların ve
gözlemin sonuçlarına göre, öğretmen adayları çokkültürlülüğü ogretmede bireysel olarak geliştirdikleri metotları
uygulamayı uygun görmektedirler. Din kavramı, dil farklılıkları, ve kültürel farklılıklar öğretmen adaylarının çokkültürlülük kavramını oluşturmada temel aldıkları farklılık turleridir. Ayrıca, bir kültürün pozitif bir şekilde resmedilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çokkültürlü çocuk kitaplarının kalite seviyesinin de çokkültürlülük kavramının ogretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

90

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
KAYNAKÇA
Alseth, K. (2010). Teachers' multicultural literature choices: Are they authentic mirrors of intermediate students?.
(Doctoral dissertation, University of Nebraska at Omaha).
Amour, M. J. S. (2003). Connecting children's stories to children's literature: Meeting diversity needs. Early childhood education journal, 31(1), 47-51.
Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. Review of research in education, 3-49
Barta, J., & Grindler, M. C. (1996). Exploring bias using multicultural literature for children. Reading Teacher,
50(3), 269-270.
Bieger, E. M. (1995). Promoting multicultural education through a literature-based approach. The Reading Teacher, 49(4), 308-312.
Brown-Jeffy, S., & Cooper, J. E. (2011). Toward a Conceptual Framework of Culturally Relevant Pedagogy: An
Overview of the Conceptual and Theoretical Literature. Teacher Education Quarterly, 38(1), 65-84.
Ching, S. H. (2005). Multicultural children's literature as an instrument of power. Language Arts, 83(2), 128.
Garcia, D. L. D. A. (2001). Teachers using multicultural literature and reader response to teach children multiculturally (Doctoral dissertation, University of New Mexico).
Gay, G. (1995). Curriculum theory and multicultural education. In J. A. Banks & C. A. Bans (Eds.), Handbook of
research on multicultural education (pp. 25–43). New York: MacMillan.
Hinton, K., & Berry, T. (2004). Literacy, literature, and diversity. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(4),
284-288.
Huang, H. J. (2002). Designing multicultural lesson plans. Multicultural Perspectives, 4(4), 17-23.
Irvine, J. J. (2010). Culturally relevant pedagogy. Education Digest, 75(8), 57-61.
Levin, F. (2007). Encouraging ethical respect through multicultural literature. The Reading Teacher, 61(1), 101104.
Lopez, A. E. (2011). Culturally relevant pedagogy and critical literacy in diverse English classrooms: A case study
of a secondary English teacher's activism and agency. English Teaching: Practice & Critique, 10(4).
Martell, C. C. (2013). Race and histories: Examining culturally relevant teaching in the US history classroom.
Theory & Research in Social Education, 41(1), 65-88.
Mathis, J. B. (2001). Respond to stories with stories: Teachers discuss multicultural children's literature. The Social
Studies, 92(4), 155-160.
Morrow, L. M. (1992). The impact of a literature-based program on literacy achievement, use of literature, and
attitudes of children from minority backgrounds. Reading Research Quarterly, 251-275.
Paris, D. (2012). Culturally Sustaining Pedagogy A Needed Change in Stance, Terminology, and Practice. Educational Researcher, 41(3), 93-97.
Steiner, S. F., Nash, C. P., & Chase, M. (2008). Multicultural literature that brings people together. The Reading
Teacher, 62(1), 88-92.

Anahtar Kelimeler:Çokkültürlülük, Çocuk Edebiyatı, Öğretmen Görüşleri.

91

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

Öğretmen Adaylarının İnovatif Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
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Yirmi birinci yüzyılda küreselleşme olgusu daha çok hissedilmeye başlanmış, zorlayıcı ve hızlı değişimin egemen
olduğu rekabet ortamı oluşmuştur. Değişen bu koşullara, bilinen yöntemlerin etken kullanımını sağlamakla ayak
uydurmak pek de mümkün görünmemektedir. Ancak sorun ve fırsatları araştıran, yeni fırsatlar yakalayan, yeni
ürünler geliştiren, yeni pazarlar bulan, yeni çözümler üreten, fark yaratan kuruluşlar bu zorlu ve değişen rekabet
ortamında hayat hakkı kazanabilecektir (Demir Uslu, 2012). Başka bir ifadeyle rekabet üstünlüğü elde edebilmenin
önkoşulunun, çevre şartları doğrultusunda sürekli değişim ve yenilenme ekseninde konumlanma olduğu söylenebilir (Yavuz, 2010). Yaşanan her değişim top¬lumları ve bireyleri etkilediği gibi kurum ve kuruluşları da etkilemektedir. Değişen küresel rekabet ortamında tüm kuruluşların yenilikçi stratejilere, yeni yöntemlere, yeni çözümlere ihtiyacı olduğu açıktır. Başta eğitim örgütleri olmak üzere tüm örgütlerde teknoloji, icat, girişimcilik, yaratıcılık, değişim ve Ar-Ge, yenilik ile birlikte anılırlar (Boydak Ozan ve Karabatak, 2013; Saruhan ve Yıldız, 2009:
96). Eğitimde yenileşme ise karmaşık bir süreçtir (Varış, 1982). Eğitimde yenilik, hem doğası hem de uygulayıcıları gereği kamu sektö¬ründeki diğer yeniliklere göre farklılık gösterebilir (OECD, 2009). Değişime entegre olabilmek için kurum ve kuruluşların hatta ülkelerin inovasyon hamlesi içinde oldukları görülmektedir. Elçi (2006)’ye
göre günümüzde rekabet avantajının belirleyicisi yalnızca maliyet değildir. Ürün ve hizmet kalitesi, tasarım, yeni
yönetim ve organizasyon gibi pek çok faktör işin içindedir. İşte tüm bu etkenler inovasyon kavramı içinde bütünleşir. Bu durumda hem kurumların, hem de ülkelerin inovasyon yapmaları artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Eğitimde inovasyon daha iyi bir performansa giden özgün bir yoldur (Bubner, 2009). Toplumların sosyo-ekonomik
açıdan zenginleşmeleri ve refah düzeylerini arttırmaları ancak eğitimde inovasyon ile gerçekleşebilir. Eğitimde
inovasyonun amacı, daha kaliteli bir eğitim yaratmak, günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen çocuklar yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirmek şeklinde tanımlanabilir (Pehlivanoğlu, 2011). Eğitimde inovasyon, eğitim için daha fazla para harcamak ya da okullara daha çok teknoloji satın almak değildir;
eğitim ortamlarının bugünün ve geleceğin becerilerini kazandırmayı sağlayacak biçimlerde tasarlanması, öğretme
ve öğrenme sürecinin, toplumun ve ekonominin gerektirdikleri ile ilişkilendirilmesiyle ilgilidir (Pehlivanoğlu,
2011). İnovasyon yeni, faydalı, yaratıcı fikirlerin üretilmesi ve bunların uygulamaya konulması olarak ele aldığında; eğitim de inovasyonu, “eğitim sürecinin tüm öğelerini dikkate alarak, sistemde yenilikçilik ve yaratıcılığa
yön veren, yaratıcılığı geliştiren, eğitim kurumunun yönetim ve denetiminden, öğrenme-öğretme süreçlerindeki
çağdaş yenilik ve gelişmeleri uygulayan, pratik bilgiyi uygulamaya dönüştüren, çıktılarını kontrol eden bir süreç
ve sonuç olarak tanımlamak mümkündür (Özkan, 2009). Eğitim örgütlerinde yeniliğin yapılmasını, sürdürülmesini
veya başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli faktör, örgütü oluşturan bireylerin inovatif yaklaşımları bilmeleri ve
istekli olmalarıdır. Yenilikçiliğin bir düşünce biçimi olarak derinleşmesi ve yayılması için eğitimde, yenilikçi bireyler yetiştirmek giderek önem kazanmaya başlamıştır. Küreselleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirebilmek için ise öğretmen kilit rol oynamaktadır. Eğitim ortamlarının bugünün ve geleceğin
becerilerini kazandırmayı sağlayacak biçimlerde tasarlanmasında da öğretmen en önemli faktördür. OECD (2012)
de yükseköğretim kurumlarının inovasyon için katalizör olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adayları ve eğitimcilerin ne kadar önemli ve etkili bir rol üstlendiği açıktır. Öncelikle eğitim sisteminin
inovasyon için uzmanlıklar yaratabilme alanındaki rolü ve insan kaynağının işgücü piyasalarında nasıl konumlandırıldığına odaklanıldığında öğretmen ve öğretmen adaylarının inovasyon ve inovasyon kültürü üzerindeki etkisi
açıktır. Hızlı değişim sonucu toplumun eğitim örgütlerinden beklentilerini karşılamaları için öğretmenlerin yetiştirilmesinde inovasyon ve inovatif yaklaşım kavramlarının önemi artmaktadır. Bu bağlamda, eğitim örgütlerinde
yeniliklerin yapılabilmesi ve yenilikçi bireylerin yetiştirilebilmesi için, öğretmen adaylarının inovatif eğilimlerinin
belirlenmesinin alana katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu değerlendirmeler ışığında çalışmanın temel amacı;
eğitim sisteminde okullardaki inovasyon sürecinin etkili bir biçimde yapılandırılabilmesinde önemli ve etkili rol
üstlenecek olan öğretmen adaylarının inovatif yaklaşımlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt
problemlere cevap aranmıştır: •Öğretmen adaylarının inovatif eğilimleri nedir? •Öğretmen adaylarının inovatif
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eğilimleri, a.Cinsiyet, b.Öğrenme yöntemleri, c.Öğrenme şekli, d.Motivasyon türü, değişkenlerine göre anlamlı
ölçüde değişmekte midir? Bu çalışma nicel yaklaşımla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırma modeli ise
Tarama Modelidir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımları olup araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesneyi değiştirmeden olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcılarını/çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesinde farklı öğretmenlik bölümlerine/programlarına kayıtlı 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bölüm/Program’a göre öğretmen adayları şu şekilde dağılmıştır: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=40), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (n=40), Sınıf Öğretmenliği (n=40). Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 9
madde içeren, öğrencilerin kişisel bilgilerini betimsel olarak ortaya çıkartacak demografik bilgiler (DB)’dir. İkinci
bölüm ise Öğretmen adaylarının eğitimde inovatif eğilimlerini ölçmek üzere, tarafımızca geliştirilmiş “Eğitimde
İnovatif Eğilim Ölçeği” (İE)’dir “Eğitimde İnovatif Eğilim Ölçeği” (İE) 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerine verilecek cevaplar için sıklıkla araştırmacılar tarafından kullanılan 5’li likert tipi dereceleme tercih edilmiştir. Buna göre; dereceleme “Kesinlikle Katılmıyorum” (1), “Katılmıyorum” (2), “İki aradayım” (3), “Katılıyorum” (4) ve “Kesinlikle Katılıyorum” (5) şeklindedir. İE ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, hizmet inovasyonu
ve organizasyon inovasyonu olmak üzere dört boyutludur. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı α= 0,83 dür.Araştırmada
öğretmen adaylarının inovatif eğilimleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmen adaylarının alt boyutlarındaki görüşleri de incelenmiştir. Katılımcıların inovatif eğilimleri cinsiyetIerine, öğrenme yöntemlerine, öğrenme şekline ve motivasyon türüne göre incelenmiştir. Çalışmanın bulguları henüz tamamlanmamıştır. Ancak
öğretmen adaylarının inovatif eğilimlerinin orta düzeyde ürün inovasyonu yönünde olması beklenmektedir. Öğretmen adaylarının inovatif yaklaşımlarının öğrenme yöntemlerine, öğrenme şekline ve motivasyon türüne göre
anlamlı bir fark bulunacağı düşünülmektedir.
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Öğretmenlerin Twitter Etkinliklerinin ve İçeriklerinin İncelenmesi
Arş. Gör. İsmail TONBULOĞLU
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Sakarya Üniversitesi

Hızla yaygınlaşan sosyal ağ yapıları hayatımızın birçok alanında yer bulmaktadır. Sosyal ağ bireylerin sınırları
belirlenmiş bir alanda diğer bireylere karşı yarı/açık profil oluşturmasına, bağlantıda bulunduğu kullanıcıların listesini açıkça vermesine, diğer kullanıcıların sistemdeki listelenmiş bağlantılarını görmelerine ve aralarında dolaşımda bulunmalarına izin veren internet tabanlı hizmetlerin tamamı olarak ifade edilmektedir(Büyükşener, 2010).
Sosyal ağ siteleri içerisinde en çok kullanılardan biri olan twitter bir internet sitesi olarak kalmamış insanların
kendilerini ifade ettikleri ve etkileşimlerde bulundukları sanal bir dünya haline dönüşmüştür. Akıllı cep telefonları
ve tablet bilgisayarların hızlı bir şekilde kullanımının artmasıyla Twitter'ın erişim imkanı yükselmiştir. Twitter’ın
ve diğer sosyal ağ yapılarının eğitime dönük yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde ve dünyada eğitimsel
amaçlı twitter kullanımları ortaya çıkmıştır. Bu sayede öğrenme ortamındaki sınırlılıklar azalmıştır. Hızla yayılan
tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar güncelleme, içerik oluşturma ve öğrenme öğretme sürecini hayatının her aşamasına dahil etme imkanı vermiştir (Aspden ve Thorpe ,2009). Sosyal ağların eğitimsel kullanım biçimleri genel
olarak işbirlikli öğrenme, araştırma, tartışma becerisi, sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini
desteklemek için etkili bir şekilde materyalleri paylaşmak, güncel olayları, haberleri, kişileri veya grupları takip
etmek, tartışma ortamlarında yer almak olarak belirtilmiştir (Tiryakioğlu ve Erzurum, 2011). Ayrıca Madge vd.
(2009) sosyal ağların bilginin transferini kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Kabilan ve diğerlerine (2010) göre en
çok kullanılan sosyal ağ olan facebook öğrenen motivasyonunu ve derse olan katılımın artmasında olumlu yönde
etkilemektedir. Ayrıca Selwyn (2009) sosyal ağlar aracılığıyla öğretim ortamının sosyal ortamlarda da devam ettiğini belirtmiştir. Bir diğer çalışmada ise McCool (2011), öğretim elemanlarıyla yaptığı görüşme sonuçlarına göre
Twitter’ın senkron olarak bütünleşik öğrenme ortamlarına ve derse katkı amaçlı öğrenme ortamlarına fırsat verdiğini belirtmiş; Twitter’ın eğitime yönelik olarak içerik, bağlantı, soru sorma, dönüt verme, ders programı ve ders
notu paylaşımı fırsatı sunduğunu ifade etmiştir. Ayrıca sınıf ortamı haricinde güncel bilgililere ulaşma, işbirlikçi
çalışmalar oluşturma ve süreci yönetme şeklinde kullanıldığını belirtmiştir. Çalışmada görüşülen öğretim görevlileri, Twitter'ın çevrimiçi öğrenme, uzaktan eğitim ve sosyal konumlama açısından olumlu katkıları olacağını ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda öğretmenlerin, sosyal ağların en yaygın kullanılanlarından biri olan twitter'ı kullanım
eğilimlerinin eğitimsel bağlamda incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Literatürde, öğretmenlerin twitter etkinliklerinin nasıl olduğu, içerik konu eğilimleri, twitter kullanım sıklığı ve içerik etkileşim oranlarını eğitimsel bağlamda ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitimsel bağlamda araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının literatüre twitter özelinde; sosyal ağların eğitimsel kullanım biçimleri, öğretmenlerin sosyal
ağlardaki ilgi alanları, kullanım alışkanlıkları, içerik paylaşım ve kullanım biçemleri açısından birinci kaynaktan
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Araştırmanın amacı öğretmenlerin twitter kullanım eğilimlerini eğitimsel bağlamda incelemektir. Bu inceleme, twitter içerikleri; içerik paylaşımı sonucu oluşan etkileşimler, paylaşım miktarları, paylaşım alanları, öğretmenlik alanı gibi değişkenler açısından gerçekleştirilecektir. Twitter içeriklerinde kullanıcıların favorilere ekleme, tweet sayısı, özgün tweet sayısı, tweetlerin tekrar paylaşılması, takipçi sayısı gibi
değerler dikkate alınarak öğretmenlerin twitter etkinlikleri ve içerikleri analiz edilecektir. Araştırmanın evrenini
Türkiye'de öğretmenlik yapan ve twitter kullanan öğretmenler oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak uygun
örnekleme yöntemi seçilmiştir. Uygun örnekleme yöntemi zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar
nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk v.d.,2011).
Çalışma kapsamında uygun örnekleme yöntemi twitter içeriklerinin incelenmesi için izin alınmış 125 öğretmenin
twitter içerikleri veri olarak kullanılacaktır. Twitter bir uygulama (API) aracılığı üyelerinin tweetlerini ve etkileşim
bilgilerini herkese açık olarak paylaşmaktadır. Geliştirilen bir program aracılığıyla bu bilgiler çerçevesinde izni
alınan öğretmenlerin twitter paylaşım içerikleri ve etkileşim bilgileri kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen verilerin frekans dağılımları ve ortalama değerler üzerinden betimsel analiz yapılacaktır. Paylaşım
içerikleri ise içerik analizi kullanılarak analiz edilecektir. Yıldırım ve Şimşek'e (2005) göre içerik analizinin amacı
verileri tanımlamak, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkararak verilerin kodlanması, temaların
bulunması, kodların ve temanın organize edilmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasına giderek sonuçların
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raporlaştırılmasını yapmaktır.Araştırmanın sonuçlarında öğretmenlerin twitter kullanım alışkanlıkları, içerik yapılandırma süreçleri, içerik temaları, paylaşım etkileşimleri açısından verileri ortaya koyacaktır. Bu veriler öğretmenlerin branşlarına, mesleki deneyimine göre farklılaşma durumları yer alacaktır. Twitter özelinde eğitimsel uygulamaların eksikliği belirlenirse literatürdeki çalışmalarla ilişkilendirerek gerek öğretmenler gerek uygulama ve
içerik geliştiricileri için çalışma verileri ışında önerilerde bulunulacaktır.
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Öğretim Tasarımcısı Adaylarının Akran Değerlendirmesiyle Geliştirdikleri Çevirimiçi Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi

Günümüzde her alanda değişimler ve yenilikler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin ve yeniliklerin en çok etkilediği alanlardan biri de şüphesiz eğitimdir. Eğitim bir ülkenin gelişmesinde rol oynayan en önemli unsurlardan
biridir. Diğer dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için ülkeler eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere gitmektedirler. Böylece eski öğrenme öğretme yaklaşımları yerlerini daha etkin olan yaklaşımlara bırakmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de kişinin bilgileri kendisinin yapılandırdığı yapılandırmacı yaklaşımdır. Türk eğitim sistemimizde 2004 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşıma geçilerek öğrenci merkezli öğretim programlarına adım
atılmıştır. Yapılandırmacılık, öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat veren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bu yıldan itibaren öğretim faaliyetleri öğretmen odaklı olmaktan çıkıp
öğrencilerin aktif katılımını sağladığı şekle bürünmüştür. Yapılandırmacılığın özünde, öğrenin bilgiyi yapılandırması ve uygulamaya koyması vardır(Perkins, 1999). Ancak burada unutulmaması gereken nokta yapılandırmacı
yaklaşımın öğretmenin rolünü ortadan kaldırmadığıdır. Aksine öğretmen öğrenciye rehberlik ederek öğrencinin
kendi kendine öğrenmesini sağlamaya çalışmasıyla daha önemli bir rol üstlenmiş olur(Yapıcı, 2007). Yeni Türk
eğitim sistemi ile öğrencinin bilgiyi yapılandırması istenmiştir fakat bu durumun geleneksel yaklaşımlarla mümkün olmadığı ve “yapı, araç, malzeme ve materyal eksikliği nedeniyle programların uygulanmasında önemli aksaklıkların yaşandığı görülmüştür(Kablan, Topan & Erkan, 2013). Ve bu görüş eğitimde materyal kullanımını son
derece önemli bir noktaya getirmiştir. Öğretim tasarımcıları meslek hayatlarında öğretim süreçlerinde en aktif rolü
oynayan kişilerden biri olacaklardır. Öğretimin planlanmasından değerlendirmesine kadar her aşamada üzerine
önemli görevler düşen öğretim tasarımcılarının işlerinden biri de materyal tasarlamak ve geliştirmektir. Öğretim
tasarımcıları hem kendi alanlarını öğretimi hem de farklı alanların öğretiminde kullanılacak materyalleri tasarlayabilmeli ve geliştirebilmelidir. Bu nedenle öğretim tasarımcısı yetiştiren BÖTE bölümlerinde öğrencilere bu konudaki bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. İlgili derleri alan öğretim tasarımcısı adaylarına bu bilgi
ve becerilerini kullanabileceği derslerde öğretim materyali hazırlayabilecekleri ve kullanabilecekleri imkanlar verilmektedir. Tasarlanan ve geliştirilen materyallerin uygulanabilir hale gelmesi için bir değerlendirmeden geçmesi
gerekmektedir. Öğretim elemanının değerlendirmesi tek bir bakış açısının sonucu olduğundan farklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması faydalı olacaktır. Akran değerlendirmesinin de kullanılması ile değerlendirilen
materyaller geliştirilerek uygulamaya geçilmesi materyalin kullanılacağı derste öğrenci başarısını nasıl etkileyeceği araştırmaya değer bir konu olarak görülmüştür.Araştırmada, ön test – son test kontrol gruplu deneysel model
kullanılmıştır. Bu modelde bağımsız değişkenin etkililiğini araştırmak için deney ve kontrol grupları oluşturularak
her iki gruba da uygulama öncesi ve sonrası ölçme işlemi uygulanır. Ölçme sonuçlarının karşılaştırma analizi
sonuçları bağımsız değişkenin etkililiği hakkında bilgi verir (Karasar, 2012). Bu çalışmada modele uygun olarak
deney ve kontrol grupları oluşturulmuş, ön ve son testler için başarı testi geliştirilmiş ve bağımsız değişken olarak
da; Düzeltilmiş Çevirim İçi Materyallerin Derste Kullanılması, belirlenmiştir. Bu bağımsız değişkenin, bağımlı
değişken olan öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2013-2014 Güz yarıyılında İşletim Sistemleri ve Uygulamaları dersini alan 97 öğrenciden 29'u deney ve 30'u kontrol grubu olmak üzere toplam
59 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubunun denk gruplar olmasını ve yansızlığı sağlayabilmek için
kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizinde Bilgisayar Donanımı dersi, Bilgisayar Ağları ve İletişim
dersi ve başarı ön testi puanları kullanılmıştır. Kümeleme analizi ile ortaya çıkan kümedeki öğrencilerden deney
ve kontrol grubu oluşturulurken gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Çalışmanın Uygulama Aşaması Çalışma grubunun kontrol ve deney gruplarına ayrılmasının ardından kontrol grubuna sınıf içerisinde düz anlatım ve soru cevap
yöntemi kullanılmış, deney grubuna ise çalışmanın bağımsız değişkenini oluşturan yöntem uygulanmıştır. Veri
Toplama Aracı Çalışmada öğrenci başarısının belirlenebilmesi için İşletim sistemleri konusunda uzman akademisyenlerden ve ilgili alanyazından destek alınarak hazırlanan 36 soruluk bir başarı testi geliştirilmiştir. Bu test, çalışma öncesinde bu dersi daha önce almış olan, 104 öğrenciye uygulanarak madde analizi yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında gerekli düzenlemeler yapılarak son hali verilen 34 soruluk testin KR-20 katsayısı 0,856 olarak
bulunmuştur. Verilerin Analizi İstatistiksel veri analizi işlemlerinde SPSS paket programından faydalanılmıştır.
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Uygulamaya tabi tutulan öğrencilerin kişisel özellikleri ile ilgili analizleri için frekans ve yüzde kullanılmıştır.
Ayrıca elde edilen ön test, son test verilerinin karşılaştırılmalarında, bağımlı ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır.BÖTE programına kayıtlı 59 öğrenci üzerinde yapılan bu araştırmada Akran değerlendirmesiyle geliştirilen
çevirim içi materyallerin derste kullanılmasının öğrenci başarısına etkisini ortaya koymayı amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak bu çalışmadan şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kontrol ve deney
gruplarının ön test puanları arasında manidar bir fark yoktur, yani gruplar homojendir. Kontrol grubunun ön test
ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür, kontrol grubu uygulamadan olumlu yönde etkilenmiştir. Deney grubunun ön test ve son test puanları arasında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür, deney
grubu uygulamadan olumlu yönde etkilenmiştir. Kontrol ve deney gruplarının son test puanlarına bakılmış ve
öğrencilerin son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan hareketle akran değerlendirmesinin eğitim kurumlarında daha sık kullanılmasıyla öğrenci eğitim-öğretim
sürecine daha fazla katılması sağlanmalıdır.
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Baskıya Hazırlık Modüllerinin Yeterliliklerine Yönelik Uzman Görüşleri
Arş. Gör. Cumhur COŞKUN
Bülent Ecevit Üniversitesi

Dünya üzerinde nitelikli iş gücü ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve bu sayede ülke ekonomilerini güçlü
kılmak isteyen ülkeler eğitim sistemlerini; toplumun ihtiyaçları, teknolojinin getirdiği yenilikler ve dünyayla rekabet edebilme çabaları doğrultusunda geliştirmektedirler. “İyi yetişmiş insan gücü teknolojik ilerlemenin ortaya
çıkaracağı toplumsal ve bireysel uyumsuzluk sorunlarını daha aza indirebilecek ülke ekonomisi dolaylı olarak bu
durumdan yararlanabilecektir”(Aykaç, 2002, s.1). İyi yetişmiş insan gücünün oluşumunda ise “bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu bir mesleğin gerektirdiği, bilgi, beceri, tavır, ve meslek alışkanlıklarını kazandıran mesleki ve teknik eğitim önemli bir yer kaplamaktadır”( Şahinkeşen, 1992, s. 691). Geleneksel eğitim sisteminde
görülen eksiklikler sonucu ortaya çıkan ve eğitim programının (Altın, 2010, s.163)’e göre “bir işin bir parçasını
temsil eden, bir yeterlik kazandıran, öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan, öğrenme araçlarına ve içeriklerine
sahip bir öğrenme birimi olan modül kitapçıklarından” oluşmasını içeren mödüler eğitim sistemi 2006- 2007 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm mesleki ve eğitim kurumlarında uygulanmaya konulmuştur. Modüler eğitim sistemi
yapısı itibariyle öğrenci merkezli olması, bireysel ilgi ve isteklere göre beceri kazanma şansı tanıması ve geniş
tabanlı bir öğretim sağlamasıyla mesleki gerçeklerin modüller içerisinde gelişmiş eğitsel bir yöntemle sunulabilmesine imkan sağlamaktadır. Bunun yanında modüler eğitim sisteminde yer alan modüller gelişmelere ve güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmasına rağmen, teknolojik gelişmelerin etkisi ve bilimsel gelişmelerin devamlılığı sonucunda eksik kalmışlardır. Modüllerin teknolojik, bilimsel değişim ve yenilenmelere uyumun sağlanması
için düz basılı kitapçık şeklinden ziyade zenginleştirilmiş öğretim ortamlarına uygun olarak; animasyon kullanımı,
ulaşımı ve yerinde incelenmesi zor olan öğrenme durumları için video çekimleri, program öğretileri için video ile
anlatım, ses ve çizimler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Modüler Sistemle eğitim veren mesleki ve
teknik liselerin bir alanı da 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle 30 farklı ders için 111 adet hazırlanmış modüle
sahip grafik ve fotoğraf alanıdır. Grafik ve fotoğraf alanında eğitim veren kurumlar sektörün ihtiyaç duyduğu
grafik teknisyenlerinin ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim vermektedirler. Grafik ve fotoğraf
alanından mezun olan ve bu alanda istihdam gören bir çalışanın matbaa bilgisi açısından donanımlı olması beklenmektedir.Grafik alanında istihdam gören bir çalışanın matbaa bilgisinin yeterli olması ise baskıda gerçekleşebilecek sorunları büyük ölçüde azaltılarak zaman ve maliyet açısından kurumları büyük sıkıntılara uğratan sorunları da ortadan kaldıracaktır. Grafik ve fotoğraf alanın içerisinde matbaa alanıyla direk ilişkili baskıya hazırlık dalı
ve bu grubun içerisinde montaj ve renk ayrımı adlı iki modül bulunmaktadır. İçeriği güncel ve zenginleştirilmiş
öğretim ortamlarına uygun olarak hazırlanan bu modüller, öğrencilerin motivasyonunu artırarak daha etkin bir
öğrenmenin gerçekleşmesine olanak verebilir. Etkin ve güncel bir öğrenmenin gerçekleşmesi ise grafik alanında
gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakalayıp, böylece sektörün beklentilerini karşılayan elemanların
yetişmesine imkan verebilecektir. Yapılan bu araştırmayla grafik ve fotoğraf alanının baskıya hazırlık modüllerinin içerik, güncellik ve bireysel öğrenmeyi desteklemesi bakımından yeterlilikleri nedir? ve modüller zenginleştirilmiş öğretim ortamına nasıl çevrilmelidir? sorusuna cevap aramaktadır.Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi
uygulanmaktadır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda; 30 adet uzman tarafından anket yoluyla görüşler alınarak
veri toplama yoluna gidilmiştir. Bu yüzden geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi sağlayan tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2014 – 2015 öğretim yılında Mesleki ve
Teknik Liselerin grafik ve fotoğraf alanında (MEB, 2014)’de belirtilen, 30 dalda 111 adet olarak hazırlanıp eğitime
sunulan ve güncel olarak kullanılmakta olan modüller oluşturmaktadır. Evrene giren bütün modüllerin tamamının
araştırmaya dahil edilmesi mümkün olmadığından örneklem alma yoluna başvurulmuştur. Araştırmanın örneklemini ise kasıtlı örnekleme yoluyla seçilen mesleki ve teknik liselerin Grafik ve Fotoğraf alanında 10. Sınıftan
itibaren gösterilmeye başlanan baskıya hazırlık modülleri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu da mesleki ve teknik liselerin grafik ve fotoğraf alanında baskıya hazırlık dersini yönetmiş 30 adet öğretmen oluşturmuştur. Grafik ve fotoğraf alanı baskıya hazırlık dersinde kullanılan montaj modülünün yeterliliklerini belirlemek ve
durumlarını ortaya koymak amacıyla 5’li likert tipi anket formu hazırlama yolunu gidilmiştir. Bunun için, tezlere,
çeşitli makalelere ve ilgili kitaplardaki bölümlere ulaşılarak kaynak taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucu
elde edilen bilgiler doğrultusunda baskıya hazırlık modüllerinin durumlarını tespit etmek amacıyla 22 maddelik
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bir havuz oluşturulmuştur. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda soru sayısı 12 olarak belirlenmiş ve anket
Kesinlikle katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Hazırlanmış olan anket formu, mesleki ve teknik liselerde görevli grafik ve fotoğraf alanında baskıya
hazırlık derslerini aktif olarak yönetmiş olan 30 öğretmene İnternet üzerinden mail yolu ve birebir dağıtılarak
uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman grubunun denetiminden yararlanılmiş ve 1
Türkçe dil bilimci, 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve 4 öğretim elemanından görüş alınmıştır. Güvenilirlik analizinde iç tutarlılık Cronbach Alfa yöntemi kullanılmıştır. Anketin güvenilirlik derecesi, Cronbach Alfa katsayısı
0.857 olarak bulunmuştur. Toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak ulaşılmak istenen bulguya
göre; frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama teknikleri kullanılarak tablolaştırılmıştır.Araştırmada
uzmanlardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; montaj modülünün bireysel öğrenmeyi destekler nitelikte olması
bakımından yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırmaya göre uzmanlar modüllerde video, animasyon, ses ve panoromik görüntü gibi unsurların olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmışlardır. Araştırmada modülün içeriğiyle ilgili uzmanlardan edilinen sonuçlara bakıldığında genel anlamda ortalamanın altında ve beklenen
seviyeden düşük maddeler olduğu belirlenmiştir bu maddelere göre; Modülün sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik hazırlanmadığını ortaya çıkmıştır. Modül konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde oluşturulmamıştır. Modülün içeriğin verilen amaçları karşılar nitelikte hazırlanmamıştır. Modülün içeriği öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Modüldeki örnekler konunun kavranması için yeterli değildir. Modüldeki
içerikler öğrenciyi güdüleyecek şekilde hazırlanmamıştır. Modülde yer alan konu anlatımları yeterli değildir. Modülün içeriğiyle ilgili verilmiş olan bazı olumsuz sonuçların yanında uzmanlar; modülde yer alan anlatım dilini
açık ve anlaşılır bulmuşlar, bunun yanı sıra modüldeki şekil ve grafikler açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanmıştır
sorusunda ise kararsız kalmışlardır. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise uzmanların modülün güncel olmadığı görüşünde olduklarının saptanmasıdır. Araştırmanın genel sonuçlarına bakılarak montaj modülünün, bireysel
öğrenmeyi desteklemesi, içerik ve güncellik yönünden sorunlar yaşadığı ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği
sonucu ortaya çıkmıştır.
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İnternet üzerinden yürütülen eğitim ortamları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Sales (2010) eğitim ortamlarının iyi, hızlı ve ucuz bir şekilde tasarlandığı takdirde etkili sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Belirli bir amaca yönelik hazırlanmış içeriğin İnternet üzerinden çok düşük maliyetlerle kesintisiz bir şekilde verilmesi uzaktan eğitimin kalitesini arttırmaktadır. Bu doğrultuda, Öğrenme Yönetim Sistemleri
(ÖYS) kullanılarak kaliteli, hızlı ve düşük maliyetler ile web tabanlı dersler yürütülebilmektedir. Piyasada birçok
ÖYS bulunmakla birlikte gerek kurulumu ve kullanımı açısından, gerekse sunduğu araçlar ve kullanıcıya sağladığı
kullanım kolaylığı açısından Moodle kullanışlı ÖYS’lerden birisi olarak kabul edilmektedir (Usta, 2007). ÖYS’ler
ile derslerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için tasarımcıların çeşitli öğretim stratejileri ve tasarım
modelleri kullanmaları gerekmektedir. Öğretim tasarımı, eğitim kalitesinin sürdürülmesi için öğrenme ve öğretim
kuramlarının kullanılarak öğretim unsurlarının sistematik olarak geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Berger ve
Kam, 1996). Öğretim tasarımı sürecinde, öğretim etkinlik ve materyalleri geliştirilerek, öğretim ve öğrenen etkinlikleri denenip değerlendirilmektedir. İnsanların öğrenme ve gelişimlerine nasıl daha faydalı bir şekilde yardımcı
olunabileceği konusunda kılavuzluk eden kuramlar öğretim tasarımı modelleri olarak adlandırılmaktadır (Reigeluth ve Frick, 1999). Diğer bir tanıma göre öğretim tasarımı modelleri, öğretim tasarımı sürecinin belirli bir
plan dahilinde sistematik biçimde ve etkili olarak ilerlemesini sağlayan yaklaşımlar olarak ifade edilmektedir (Tüzün, 2001). Belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve bu gereksinimleri karşılayabilmek
amacıyla etkili öğrenme sistemlerinin geliştirilmesini yönlendirmede uzaktan eğitim uygulamalarından faydalanılabilir. Bu doğrultuda uzaktan eğitim yoluyla tasarlanan öğrenme ortamlarından beklenen öğrenme çıktılarının
elde edilmesi amacıyla öğretim tasarımı modellerinden faydalanmak önem arz etmektedir. Web tabanlı uzaktan
eğitim uygulamalarında öğretimin nasıl gerçekleştirileceğine karar vermek öğrenenler açısından büyük önem arz
etmektedir. Öğretimin nasıl gerçekleştirileceğini belirlemede en büyük görev şüphesiz öğretim tasarımcılarına
düşmektedir. Öğretim tasarımcıları öğrenenler için etkili öğretimi gerçekleştirebilmede zaman zaman var olan
öğretim tasarım modellerini kullansalar da öğrenenlerin özel gereksinimlerini karşılamak ve daha etkili öğretimler
gerçekleştirebilmek amacıyla farklı öğretim tasarım modelleri önerebilmektedirler. Özellikle hali hazırda sınıf ortamında işlenen dersler uzaktan eğitim yoluyla yürütülmek istendiğinde öğretim tasarımcıları bir takım farklı öğretim tasarım modellerine ihtiyaç duyabilmektedirler. Literatürde var olan derslerin uzaktan eğitim yoluyla web
tabanlı olacak şekilde tasarlanmasına yönelik çalışmalar incelendiğinde; Tüzün (2001) tasarım öncesi çabalar, ders
geliştirilmesi için bir merkezin oluşturulması, analiz işinin yapılması, öğretim yöntemlerinin belirtilmesi, yönetsel
yapının sağlanması, tasarım işinin yapılması, dersin uygulanmasından önce teknolojik engellerin giderilmesi, öğrencilerin değerlendirilmesi ve ders değerlendirmesi olacak şekilde dokuz basamaklı bir öğretim tasarım modeli
sunmuştur. Power (2009), üniversitede geleneksel yöntemlerle ders işleyen öğretim elemanlarına derslerini web
tabanlı uzaktan eğitime taşımada yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu konudaki deneyimlerini üç yıl boyunca not ederek oluşturduğu 10 durum çalışmasını detaylı bir biçimde ifade etmiştir. Sonuç olarak analiz, modüllerin ortaya
konması, öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğretim destek faaliyetlerinin geliştirilmesi, değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve süregiden düzeltmeler için hususlar olacak şekilde altı basamaklı bir öğretim tasarımı modeli
önermiştir. Bu tasarım modellerine ek olarak Balcı (2010), bir dersin web tabanlı uzaktan eğitim için yeniden
tasarımı konusunda karar verme süreci, programın geliştirilmesi süreci, yönetim, destek, teknik yapının hazırlanması, programın denenmesi, e-öğrenme programının uygulanması ve güncellenmesi ayrıca programın yönetim
süreci olacak şekilde altı basamaklı bir öğretim tasarımı modeli daha önermiştir. Ancak, yüz yüze verilen derslerin
web tabanlı formata dönüştürüldüğü ve yabancı dil öğretiminde karma öğrenme ortamlarının kullanıldığı bazı
çalışmalar yapılmasına rağmen Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu göze çarpmaktadır.
Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve
Temel İngilizce II derslerinin ADDIE öğretim tasarımı modeli kullanılarak uzaktan eğitim ile verilebilecek biçime
dönüştürülmesi ve web tabanlı ortama aktarılması amaçlanmıştır. Hazırlanan web tabanlı öğrenme ortamı, halihazırda yüz yüze sınıf ortamında yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin içeriklerini
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kapsayacak şekilde ve sınıf içi uygulamaların çevrimiçi öğrenme ortamıyla birleştirildiği karma öğrenme yaklaşımına uygun bir biçiminde verilmiştir.Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışma bir durum çalışması
(case study) olarak desenlenmiştir. Durum çalışması; araştırmacının belirli bir veya birkaç olayı belli bir zaman
diliminde derinlemesine incelediği ve olaylar veya olaylara bağlı temaları tanımladığı çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacı, durum çalışmasında çoklu kaynakları (gözlem, görüşme, doküman ve raporlar gibi) içeren
veri toplama araçlarını kullanarak ayrıntılı bilgi elde eder (Cresswell, 2007). Çalışmada, Hacettepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yüz yüze yürütülmekte olan Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin
uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek biçimde dönüştürülerek web tabanlı ortama aktarılması gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda, çalışmanın tasarım sürecinde ADDIE öğretim tasarımı modeli temel alınmıştır. Tüzün’e (2001)
göre, mevcut derslerin web tabanlı ortama aktarılması sürecinde öğretim tasarımı modellerinin kullanımı ile zaman
ve kaynak kaybı sorunlarının önüne geçebilmek mümkündür. ADDIE modeli, özellikle e-öğrenme sistemlerinin
tasarımı sürecinde sıklıkla kullanılan modellerden birisi olarak göze çarpmaktadır. Analiz (analysis), tasarım (design), geliştirme (development), uygulama (implementation) ve değerlendirme (evaluation) olmak üzere beş adımdan oluşan (Driscoll, 2002) ve diğer modellerin bileşenlerini içeren sistematik bir tasarım modelidir (Akkoyunlu,
Altun ve Soylu, 2008). Modelde her adım birbirleriyle ilişkili olup bir önceki adımın çıktılarına göre tasarlanır
(Arkün vd., 2009; Yünkül ve Er, 2014). Çalışma kapsamında, ADDIE modeline uygun olarak analiz aşamasında,
ihtiyaç ve sınırlılıkları belirlemek amacıyla YDYO’da görev yapan öğretim elemanlarıyla görüşmeler yapılmıştır.
Bu görüşmeler ile söz konusu dersleri alan öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve beceriler, öğretim elemanlarının ve
öğrencilerin beklentileri, dersin amaçlarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tasarım aşamasında, Temel İngilizce I
ve Temel İngilizce II derslerine ilişkin öğrenme etkinliklerinin belirlenmesi ve bunların sunulma biçimleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Her iki dersin içeriği 15’er hafta olacak şekilde dilbilgisi, okuma-anlama, yazma, dinlemeanlama ve konuşma becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirme aşamasında tasarım aşamasında kullanılması planlanan tüm araçlar Moodle ortamına eklenmiştir. Bazı haftalarda video çekimleri yapılarak derslerin
haftalık içerikleri video izleme, dilbilgisi konu anlatımı, okuma, dinleme, oyun, kısa testler ve tartışma forumları
konularını kapsayacak şekilde sıralanmıştır. Uygulama aşamasında öğrencilerle kullanılabilirlik testleri yapılmış
ve tasarım sürecindeki eksiklikler belirlenmiştir. Tasarım sürecinin son basamağı olan değerlendirme basamağında
ise kullanılabilirlik testi sonucu öğrencilerden gelen dönütlere yönelik içeriklerde iyileştirmelere gidilmiştir.Bu
çalışmada Hacettepe Üniversitesi YDYO’da yüz yüze verilen Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin
uzaktan eğitim formatına dönüştürülerek Moodle ortamında tasarlanma süreci açıklanmıştır. Bu kapsamda, yüz
yüze verilen bu derslerin yürütülmesinde yaşanan zaman, mekan, öğretim elemanı sayısı gibi problemlere alternatif bir çözüm oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarım sürecinde ADDIE öğretim tasarım modeli temel alınarak planlı
ve sistematik bir süreç içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tasarım süreci sonunda ders içerikleri Moodle
ortamına aktarılmış ve ortamın kullanılabilirliğine ilişkin öğrencilerin katıldığı kullanılabilirlik testi yapılmıştır.
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda ortamın tasarlanmasında düzenlemelere gidilmiştir. Sonuç olarak, tasarlanan
uzaktan eğitim ortamı karma öğrenme öğretime yöntemiyle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine uygun hale getirilmiştir.
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Günümüzde gelişen teknoloji hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan bilim
ve teknoloji yeni koşullar meydana getirmektedir. Meydana gelen yeni koşullara uyum sağlayabilmek için toplumlar bir arayış içerisine girmişlerdir. Gelişen teknoloji eğitime ve öğrenme-öğretme biçimlerine de yansımaktadır. Gerek yükseköğretim düzeyinde karşılaşılan maliyet, arz-talep, araç-gereç ve öğretmen sorunları; gerekse eğitim sistemlerinin teknolojinin baskısı altında sürekli değişmeleri ve gelişmeleri, eğitimde yeni teknolojilerin, yöntem, teknik, bilgi, araç ve gereçlerin kullanımını gerekli kılmıştır. Uzaktan Öğretim ile verilen eğitimin yaygınlaşmasıyla sunulan imkânlar, ön lisans ve yüksek lisans programlarının da uzaktan eğitim yoluyla verilmesini sağlamıştır. Özellikle çalışanların mesai ve seyahat engeli, kontenjan sıkıntısı gibi nedenlerle örgün öğretime devam
edememesi öğrencileri uzaktan eğitime yöneltmiştir. Ülkemizde “İş sağlığı ve iş güvenliği” sektörünün de son
yıllarda yaygınlaşması, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi çok tercih edilir duruma gelmesi sebebiyle, üniversitelerde iş güvenliği ön lisans ve yüksek lisans programları açılmıştır. Tüm dünyada İş Güvenliği kavramı,
hızlı sanayileşme ile doğru orantılı olarak önemini arttıran bir husustur. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hızlı gelişmeler yaşanmakta olup, bunun temel nedeni AB’ne aday ülke olan ülkemizin AB direktiflerine
uyma zorunluluğunun yanında sanayi ve endüstride yaşanan gelişmeler ve buna paralel olarak insan hakları konularında sağlanan ilerlemelerdir. Yaşanan bu gelişmeler hem bürokrasi de hem de endüstride İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda uzmanlığa sahip insanlara olan ihtiyacın giderek artmasına neden olmuştur. Özellikle bu alanda uzaktan öğretim yoluyla da yapılan ön lisans ve yüksek lisans programları sayesinde bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik uzman kişilerin yetişmesini sağlanacaktır. Bu programlar öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
gerekli bilgileri edinmelerini ve bu konuda kendilerini yetiştirerek becerilerini arttırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda yetişmiş uzmanları sektöre kazandırarak sektörde bu konuda var olan uzman açığının kapanmasına
katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede ülkemizde endüstride İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili meydana gelen
kazaların azalması sağlanarak ülkemizin uluslararası arenada İş Güvenliği konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkması sağlanacaktır. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için İş Sağlığı ve Güvenliği dalında eğitilmiş personel
ihtiyacı giderek artmakta olup, bu alanda oluşan açığın giderilmesi İş Güvenliği konusunda uzmanların yetiştirilmesiyle mümkündür. Uzaktan öğretim ile İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ve yüksek lisans programlarının olmasının temel amaçları hem istihdam açığının giderecek olması hem de çalışma hayatındaki kişilerin taleplerine cevap verebilecek programların olmasıdır. Uzaktan öğretim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alan bireylere örgün
eğitimden hiçbir farkı olmayan eğitim fırsatı sunulmaktadır. Şuanda ve gelecekte daha güvenlikli bir iş ortamı ve
sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile daha verimli ve güvenli bir iş hayatı
uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sağlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri iş yaşamında hem
verimliliğin artmasında önemli bir rol oynuyor hem de sağlıklı ve güvenli bir iş hayatının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıların almış oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi sonucunda iş güvenliğine dair bilgi ve
becerileri artmakta, güvensiz davranışları güvenli davranışlarla yer değiştirmekte, yaptıkları işlere ilişkin riskleri
bilip görmeleri sağlanmakta ve bunun sonucunda işlerini daha güvenli bir şekilde yapmaları temin edilmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerileri yaptıkları iş hayatına atıldıklarında teorideki
bilgilerini uygulamaya dökmektedirler. Bu çalışmanın amacı; Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Ön lisans ve İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin görüşleriyle programdan ve uzaktan öğretim sistemini yönelik beklentilerini ve memnuniyetlerini ortaya çıkarmak; böylece uzaktan öğretimin değerlendirmesi sağlanarak, eleştirel bir bakış açısıyla programın niteliklerini artırmaya
yönelik görüşler sağlamaktır.Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır, çalışma evrenini programlara devam eden (Uzaktan Eğitim) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ön lisans 94, (Uzaktan Eğitim) İş Güvenliği Tezsiz Yüksek
Lisans 134 öğrenci oluşturmaktadır. Anket formunu uygulamak için 28 Ön lisans öğrencisine, 74 Yüksek lisans
öğrencine ulaşılmış ve uygulanmıştır. Anket uygulama formu öğrencilere Akademik LMS sistemi üzerinden gönderilmiştir ve öğrencilere formu doldurup göndermeleri için belli bir süre tanınmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi
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ve konu ile ilgili verilerin elde edilebilmesi için 47 sorudan oluşan bilgi toplama formu hazırlanmıştır. Bilgi toplama formu genel olarak öğrencilerin demografik verilerini, uzaktan eğitim programını seçme sebeplerini, ders
materyallerini, görsel ögeleri, öğrencilere sunulan hizmetleri, senkron ve a-senkron dersleri, öğrencileri yakından
ilgilendiren konuları kapsamaktadır. Verilerin analizinde bilimsel istatistik için frekans ( f ) ve yüzde ( % ) değerlere bakılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan değerlendirme anketine örneklem grubu tarafından verilen
yanıtlar sistematik olarak bir veri dosyasına işlenerek hesaplanmıştır.Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencinin aynı
mekanda bulunmasını gerektirmeden eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Ancak
uzaktan eğitim yöntemiyle uygulanmakta olan programlar hazırlanırken uzaktan eğitimin yararlarından faydalanılmasının sağlanması ön planda olmalıdır. Öğrencilerin alacakları eğitimle ilgili her türlü ihtiyacına cevap verilmesi sağlanmalıdır. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların Marmara Üniversitesi’nin sunmakta olduğu uzaktan eğitimden memnun oldukları görülmektedir. Hem yüksek lisans hem de ön lisans bölümünde Uzaktan eğitimi tercih sebebi olarak iş hayatına engel olmaması belirtilmektedir. İş hayatını sürdürüp aynı zamanda
yüksek lisans eğitimini de almak çoğu zaman derslere devam mecburiyetinden dolayı yüksek lisans öğrencilerini
hem okul tarafından hem de işyerleri tarafından zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle çalışan kesimin uzaktan
eğitimi daha çok tercih ettiği görülmektedir. Elde edilen bulgulardan biri de uzaktan eğitimde sunulan ders materyallerinin görseller ve animasyonlarla zenginleştirilmiş olmasının derslerin verimini artırdığı görüşüdür. Ayrıca
eğitimin materyallerle desteklenmesinin öğrencileri olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitimin
çoklu materyal kullanılarak verilmesi, kalıcılığı artırmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin hem ön lisans hem de
yüksek lisans programlarına kayıtlı olduğu göz önüne alınırsa eğitim seviyeleri farklı olan öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitim sistemi üzerine yapılan değerlendirmelere göre;
Öğrenen memnuniyetini arttırmak için destek hizmetlerinin sistemli bir şekilde oluşturulması ve birden çok destek
hizmetinin bir arada kullanılması gerekmektedir. .Destek hizmetleri genel olarak akademik, teknik ve idari destek
olarak sınıflandırılabilmektedir. Öğrenen desteği amacıyla geliştirilen elemanlar; canlı destek, güncel duyurular,
telefon, e-posta, mesajlar ve SSS olarak sıralanabilir. Güncel duyurular bölümünde sistemle ilgili değişiklikler,
teknik bilgiler, derslerle ilgili duyurular, sanal sınıf değişiklikleri, sınav duyuruları, eklenen ders notları, staj duyuruları vb. çeşitli konularda akademik, teknik ve idari destek alınabilmektedir. Telefon, e-posta ve mesajlar bölümü sayesinde öğrenenler öğretim elemanları ile hem de program başkanları ile iletişime geçebilmekte, sorularını
iletebilmektedirler. Sistem üzerinden yapılan duyurular bölümü aktif olarak kullanılsa da, anket sonucuna göre
sistemde eksiklikler bulunmaktadır. Web sitesinin kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Programlarla ilgili genel
duyurular web sitesinden yayınlanmaktadır ve sürekli güncellenmektedir.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Dr. Füsun KURT
GÖKÇELİ
Anadolu Üniversitesi

Öğr. Gör. Besime BİLMEZ
Bingöl Üniversitesi

Öğr. Gör. Suna TARKOÇİN
Bingöl Üniversitesi

Günümüzde insanın doğa üzerindeki baskıları gün geçtikçe artmaktadır ve bunun sonucunda ekolojik dengenin
bozulmaya başlaması, önemli bir çevre sorunu olarak kendini hissettirmektedir. Hızlı nüfus artışı, kentleşmedeki
yoğunluk, küresel ısınma, teknoloji ve buna benzer pek çok neden, ekolojik sorunları, çağdaş toplumların gündeminde ön sıralarda yer alan konulardan biri durumuna getirmiştir (Özer, 2001 s. 61). Hatta günümüzde çevresel
konular en büyük sosyal problemlerden biri olarak görülmektedir. Bu noktada yapılabilecek önemli çabalardan
biri de insanların doğal çevreye olan ilgilerinde artışın sağlanması, doğayı korumak için davranışlarında bazı değişikliklerin meydana gelmesi ve doğanın bütün canlılar için öneminin farkına varmalarının sağlanmasıdır (Bruni,
Chance ve Schultz, 2012, s. 1). Bunun sağlanabilmesi ise, çevre eğitimi ile mümkün olabilmektedir. Çevre eğitimi;
bireylerin, içinde yaşadıkları çevre hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek için girişilen eğitim
çabalarıdır. Bu sayede yeni kuşakların kendi gelecekleri için; içinde yaşadıkları ve yaşayacakları çevreyi koruma
ve geliştirme yönünde aktif olarak rol alabilmeleri mümkün olabilir (Gülay ve Önder, 2011, s. 75). Orr, (2002)
durumu kısaca şöyle tanımlamaktadır: ….. sürdürülebilirlik, bireylerin çevre problemlerine yönelik bilinçlendirildiği ve demokratik olarak çevre sorunlarıyla meşgul olduğu, etkili kurumsal yönetimi gerektiren bir dizi kamu
tercihlerinden oluşur. Çevre eğitimi konusundaki çoğu çabaları tetikleyen şey hem çevre konusunda bilinçli ve bu
konuda meşgul olan bireyler yaratma gereksinimi hem de çevre üzerinde olumlu etkisi olan gerek kamu gerekse
özel sektör tarafından atılacak olan adımlardır. Doğru yöntemlerle tasarlanmış değerlendirmeler, eğitsel program
geliştirmede değerli görüşler sağlamaktadır ve böylece, insanoğlunun doğa üzerindeki etkisini yönlendirebilmektedir (Orr’dan aktaran Nagra, 2010, s. 153-162). Çevre eğitimine yönelik olarak birçok kişinin içinde, insanların
doğa ile uyumlu olarak yaşamak ve birbirlerine karşı eşit bir şekilde hareket edebilmek inancı yatmaktadır. Diğer
temel inanç ise; gelecek nesiller için dikkatli bir şekilde, bilinçli olarak kararlar alıp uygulayabilmektir (NAAEE,
2000, s. 4). Yapılan araştırmalar, çevre eğitiminin öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevresel tutumlarını,
farkındalıklarını, çevreye karşı bilinçlilik düzeyini artırdığını göstermektedir. Bu ne¬denle, hizmet öncesi ve hizmet içi çevre eğitiminin birbirini izleyen ve bütüncül bir şekilde ele alınması olumlu çevresel tutumların kalıcılığının sağlanma¬sı açısından da önemlidir. Bu durumda, öncelikle okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adayları¬nın çevresel tutumlarının belirlenmesi, hazırlana¬cak programlara yol göstermesi açısından önemli rol oynamaktadır (Kandır, Yurt ve Kalburan, 2012, s. 318). Bu bağlamda, öğretmenlerin çevre konusundaki duyarlılıkları,
farkındalıkları, çevresel sorunlar hakkındaki girişimleri çocukların da çevresel farkındalıklarını, bilinçlilik düzeylerini artırmada etkili olabileceği, olumlu tutum ve alışkanlıklar kazanmalarını sağlayabileceği düşünülmektedir.
Çevrenin korunması konusunda bilinçli olan, çevre problemlerinin farkında olan, çözümcü bir yol izleyen bir öğretmen, eğitim verdiği okullardaki çocukları da bu anlamda olumlu yönde etkileyecek ve birbirini izleyen büyük
girişimlerde bulunabilecektir. Öğretmenlere ulaşıp, öğretmenlerin bu konudaki duyarlılıklarını, farkındalıklarını
tespit etmek bir ölçüde çocuklara ulaşmak anlamına gelmektedir. Çünkü öğretmenlerin sayesinde çocuklar da
olumlu bir şekilde etkilenebilecektir. Bunun tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için çevre duyarlılığı yüksek,
ekolojik bilgisi yeterli, teorik ve uygulamalı çevresel çalışmaları başarıyla yürütebilecek bilgi ve deneyime sahip
öğretmenlerin yetiştirilmesi, çevre eğitiminin geliştirilmesi ve amaçlanan hedeflere ulaşılması büyük önem taşımaktadır (Kahyaoğlu, Daban ve Yangın, 2008, s. 44). Bu konuda yapılan araştırma sonuçları, okul öncesi öğretmenlerinin çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarının erken dönemde saptanmasının, onların mesleki yaşantısına
yönelik eğitim gereksinimlerinin ortaya konulması açısından son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu durum öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamış oldukları eğitim programlarına da yansıyacaktır.
Çevre sorunlarının farkında, bilinçli, olumlu tutum ve davranışlara sahip olan bir öğretmenin çocukların eğitiminde
de bunlara önem vereceği düşünülmektedir. Böylelikle gelecek nesillerin bu alanda donanımlı bireyler olmasında
büyük bir etki yaratmaları kuşkusuz olacaktır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik
davranışlarının incelendiği araştırmanın ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada da,
okul öncesi öğretmenlerinin çevreyi koruma konusunda ne kadar bilinçli olduklarını belirlemek ve çevre sorunlarına yönelik davranış düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda şu alt amaçlara yanıt
aranmıştır: 1. Öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik davranışları ile yaş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var
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mıdır? 2. Öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik davranışları ile mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır? 3. Öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik davranışları öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4. Daha önce çevre eğitimi ile ilgili herhangi bir seminer/hizmet içi eğitim alma durumlarına göre
anlamlı bir farklılık var mıdır?Betimsel nitelikte olup tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmaya Bingöl İl
Merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 200 okul öncesi
öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır.Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin farkındalık düzeylerinin ölçekte
bulunan maddelere göre değişiklik göstereceği ve farkındalıkların orta düzeyde olacağı düşünülmektedir. Bingöl
İl'inde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik davranış ve tutumlarının, farkındalık
düzeylerinin ölçekte yer alan maddelere göre değişiklik göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca bazı değişkenlere
göre de farklılıkların ortaya çıkabileceği tahmin edilmektedir.
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Okul Öncesi Eğitim Alan 60-72 Aylık Çocuklarda “Okula Hazırlık Eğitimi”nin İlkokula Hazırbulunuşluk
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Günümüzde erken dönemlerde çocuğa verilecek olan eğitimin, çocuğun gelecek yaşantısı üzerindeki etkisi ve
önemi herkes tarafından bilinmektedir. Yaşamın ilk yıllarında çocuğa zengin uyarıcılı bir öğrenme ortamı sunma
görevi önce aileye daha sonra okulöncesi eğitim kurumlarına düşmektedir (Başal, 2005). Çocuğun yaşamının ilk
yıllarındaki gelişiminde aile çevresi birinci derecede etkili olmakla birlikte daha sonraki yıllarda çocuğun tüm
gelişim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Bu süreçte devreye çocukların yaşıtlarıyla birlikte gelişimlerini
sağlıklı ve doğal biçimde yaşayabilecekleri ortamı oluşturan okulöncesi eğitim kurumları girmektedir (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2000b). Okulöncesi eğitim kurumları, çocuğa gelecekteki öğrenme yaşantısı için çeşitli deneyimler kazandırmakta ve bu gelişimsel kazanımlar, çocuğun okul olgunluğuna ulaşmasını sağlamaktadır. Okul
olgunluğu; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda ilkokulun gerekliliklerini karşılamaya hazır
olması demektir. Genellikle her çocuk altı yaş civarında bu olgunluğa erişecek düzeye gelmesine rağmen, bireysel
farklılıklar nedeniyle, okula hazır olma yaşı değişebilir. Çünkü her çocuk, taşıdığı kalıtımsal özellikler ve yetiştiği
çevre koşulları açısından bir diğer çocuktan farklılık gösterir; bu nedenle aynı olgunluk düzeyine, aynı takvim
yaşında ulaşamayabilir (Boz, 2004; Ülkü, 2007). Türkiye’de çocukların hangi beceriler, nitelikler veya yeterliliklerle okula başlaması gerektiğine dair görüş birliği (standartlar, vb) yoktur. Okulöncesi eğitim alıp almadıklarına
ve bireysel farklılıklarına bakılmaksızın takvim yaşı uygun olan çocuklar ilkokula başlatılmaktadır. Okula başlayan çocukların hangisinin okula hazır olduğu, aileleri, okulöncesi öğretmenleri ve birinci sınıf öğretmenleri tarafından tam olarak bilinmemektedir (Koçyiğit, 2009). Bu nedenle çocuklar ilkokula başladıklarında öngörülmeyen
birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Okula başlama yaşı ile ilgili olarak ülkemizde yapılan son değişiklikler okulöncesi dönemde, ilkokula hazırbulunuşluk yönünde edinilen gelişimsel kazanımların ve ön öğrenmelerin önemini bir
kez daha ortaya koymuştur. Bu dönemde edinilen gelişimsel kazanımlar çocukların okula hazırbulunuşluk düzeylerini desteklemekte bu da gelecekteki okul başarısı, akademik ve sosyal uyum becerilerine katkı sağlamaktadır.
Günümüzde eğitim kurumlarında uygulanmakta olan MEB Okulöncesi Eğitim Programının amaçlarından birinin
de çocuğu ilkokula hazırlamak olduğu göz önüne alındığında, okul öncesi dönemde yapılan hazırlık çalışmalarının
önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Okulöncesi dönemde çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkileri, çevresindeki uyarıcı materyaller, bu materyallerle etkileşimde bulunması ve aldığı nitelikli okuma yazmaya hazırlık
çalışmaları ile elde ettiği kazanımlar, çocuğun okula hazırbulunuşluk düzeyini arttırmakta ve ilkokulda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır (Yazıcı, 2002; Unutkan, 2003; Uyanık, 2003; Esaspehlivan, 2006). Bunun yanı
sıra, okulöncesi dönemde aile ve yakın çevreden yeteri kadar destek görmeyen, ilkokulun gerektirdiği kazanım ve
yeterliliklere sahip olmayan, isteklerini yeterince ifade edemeyen ve karşılayamayan, mevcut potansiyel nitelikleri
yeterince gelişmeyen, elverişsiz koşullarda büyüyen çocukların ilkokula başladıklarında uyum problemleri ve okul
başarısızlığı yaşamaları kaçınılmazdır. Diğer akranlarına göre ilkokula başlama yeterliliği konusunda dezavantajlı
olan bu çocukların, okula hazırlık açısından değerlendirilmeleri, hangi alanda eksikliklerinin olduğu, ne tür bir
yardıma ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi ve mevcut eksikliklerinin giderilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, önem arz etmektedir. Çünkü okulöncesi dönemde okula hazırlık konusunda desteklenmeyen çocuğun, ilkokula başladığında başarısızlıkla karşılaşması durumunda telafisinin daha zor olacağı düşünülmektedir. Tüm bu
bilgilerin ışığında 60-72 ay arası çocukların zorunlu eğitim yaşamlarının ilk yılını başarısızlığa uğramadan tamamlayabilmeleri tüm yaşamlarını etkileyecek bir öneme sahiptir. Okula hazır bulunuşluğunu tamamlamadan sadece
yaşları dikkate alınarak okula gönderilen çocukların, karşılaşabilecekleri uyum problemleri, onların hayal kırıklığı
yaşamalarına, kendilerini başarısız hissetmelerine, okul korkusu/fobisi geliştirmelerine ve özgüven problemi yaşamalarına neden olabilecektir (Sosyal ve Bodur, 2004). Bu hayal kırıklığını ve başarısızlığı engellemek ve okulöncesinden ilkokula geçişin sorunsuz yapılabilmesi için bu yaş grubu (60-72 ay) çocukların okulöncesi dönemde
“Okula Hazırlık Eğitimi” alarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı; 60-72 ay arası
çocukların okula hazırbulunuşluk düzeylerinin tespit edilip, MEB Okulöncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelere uygun olarak hazırlanan ve etkinlikleri araştırmacı tarafından geliştirilen “Okula Hazırlık Eğitimi Programı”nın çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma sonuçlarının bu alandaki tartışmalara katkı sağlayacağı beklenmektedir.Araştırma, araştırmacı tarafından düzenlenen
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eğitim programının tam anlamıyla uygulanması, çalışma koşulları ve ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurularak,
İzmir ili Bornova ilçesi sınırları içinde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokulu’nda yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokuluna devam eden 3-6 yaş
arası 135 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemenin belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi ve
yansız atama yoluyla örnekleme yöntemi bir arada kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulması söz konusudur. Yapılan çalışmaya takvim yaşı 60-72 ay arasında olan, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak olan ve söz konusu çalışma için ailesinden izin alınan çocuklar dahil edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anaokulunda 60 – 72 aylık öğrencilerin bulunduğu dört grup belirlenmiştir. Daha sonra yansız atama
yoluyla bu dört gruptan ikisi seçilerek, bu gruplar yine yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Yansız atama yolu için belirlenen dört gruba 1 – 4 arasında numaralar verilmiş ve SPSS paket programı
yardımıyla bu dört gruptan önce ikisi daha sonra belirlenen ikili içerisinden deney ve kontrol grubu belirlenmiştir.
Deney grubunda 22, kontrol grubunda 22 olmak üzere toplam 44 çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmanın Deseni Bu araştırma, okulöncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan “Okula Hazırlık Eğitim Programı”nın çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin olup olmadığını incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilen nicel bir çalışmadır. Araştırmanın deseni ön test, son test
kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak belirlenmiştir. Veri Toplama Araçları Araştırmada üç farklı veri toplama
aracı kullanılmıştır: Araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu; araştırmaya katılan çocukların ilkokula
hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik olarak “Metropolitan Olgunluk Testi”; görsel algı becerilerini
belirlemeye yönelik olarak da “Frostig Görsel Algı Testi” kullanılmıştır.Deney ve kontrol grubu çocuklarının Metropolitan Olgunluk Testi ön test puan ortalamaları değerlendirildiğinde tüm test puanları ortalamaları bazında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>.05). Deney grubu ile kontrol grubu çocuklarının Frostig Görsel Algı
Testi ön test puan ortalamaları değerlendirildiğinde tüm test puanları ortalamaları bazında anlamlı bir farklılık
olmadığı belirlenmiştir (p>.05). Deney ve kontrol grubu arasında “Metropolitan Olgunluk Testi” alt test ve tüm
test puan sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu çocuklarının; Cümleler, Genel Bilgi, Sayılar, Kopya Etme,
Kelime Anlama ve Toplam Test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu (p< .05) belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubu arasındaki en büyük fark Sayılar alt testi için bulunmuştur. Bunun yanı sıra
Eşleştirme alt testi incelendiğinde deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı (p> .05) belirlenmiştir. Deney grubunun okula hazırbulunuşluk düzeylerinin kontrol grubuna göre daha fazla geliştiği saptanmıştır.
Deney ve kontrol grubu arasında, Frostig Görsel Algı Testi son test puanları arasındaki farklılığın tüm alt testler
ve toplam test puanı için deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p< .05). Deney ve kontrol
grubu alt testler arasındaki en büyük fark Şekil Zemin Algısı alt testi için bulunmuştur. Deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara kıyasla görsel algılama ve dikkat becerilerinin daha fazla geliştiği belirlenmiştir. deney ve kontrol grubu arasında “Metropolitan Olgunluk Testi” ön test ve son test puan aritmetik ortalamaları
arasındaki farklılığın Eşleştirme alt Testi dışındaki tüm alt testler ve toplam okul olgunluğu puanları için deney
grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p< .05). Herhangi bir program uygulanmayan kontrol grubuna ait Metropolitan Olgunluk Testi puanları için ön ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
belirlenmiştir (p> .05). Deney grubu ile kontrol grubu arasında “Frostig Görsel Algı Testi” ön test ve son test
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın tüm alt testler ve toplam algı düzeyi puanları için deney grubu lehine
anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p< .05). Kontrol grubuna ait Frostig Görsel Algı Testi puanları için ön
ve son test aritmetik ortalama puanlardaki değişimlerin anlamlı olmadığı saptanmıştır (p> .05). Deney ve kontrol
gruplarının okul olgunluğu ve görsel algı puanları arasındaki farkın cinsiyet yönünden anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Özyeterlik Algıları, Teknolojik Araç Gereç Kullanım Tutumları ve Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi
Öğr. Gör. Alper Yusuf KÖROĞLU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serap BUZ DEMİRİZ
Gazi Üniversitesi

Okul öncesi dönemdeki öğretim ve öğretme süreçlerinin etkililiği her ne kadar okul öncesi eğitim ortamına bağlı
gibi görünse de; bu etkililik aslında ortamları düzenlemede en önemli göreve sahip olan öğretmene, öğretmenin
uyguladığı yöntemlere ve kullandığı materyallere bağlıdır. Bu nedenle kullanılan materyallerin, çocukların öğrenmelerine katkı sağlayacak somut materyaller olmasına özen gösterilmelidir. Okul öncesi eğitim ortamlarında kullanılan materyallerin çocuğu merkeze alan, kavram gelişimine katkı sağlayan ve soyut kavramların somutlaştırıl¬masına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmış olması son derece önemlidir. Özenle seçilecek olan bu materyallerin de eğitim öğretim ortamını zenginleştire¬cek biçimde kullanılması gerekir. Okul öncesi eğitimin kalitesini
artırmak amacıyla kullanılacak olan bu materyallerin çağın teknolojisine uygun olmaları, çocuklarda iletişim becerilerini geliştirmeleri, onları motive etmeleri ve onların seviyelerine uygun olmaları gerekmektedir. Bu materyaller arasında, içerisinde bulunduğumuz çağ itibariyle, şüphesiz ki bilişim teknolojileri de yerini almaktadır. Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanılmasıyla çocuklar gözlem yapma, araştırma, keşfetme, karşılaştırma, hesaplama, sınıflandırma, iletişim kurma, tartışma, deneme, yanılma, değerlendirme gibi pek çok bilimsel
süreci tanıma fırsatı bulabilirler ve böylece çocuklar bilimsel düşünebilirler (Kol, 2012: 544-545; Pervan Karadağ
ve Patır, 2012: 15; Öztopçu, 2003: 3). Okul öncesi dönemde bilişim teknolojilerinin kullanması çocukların bilgi
işlem, problem çözme, planlama, yansıtıcı düşünme, görsel düşünme, mantıksal-matematiksel düşünme, analojik
düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini ve psikomotor yeteneklerin, kelime ve bellek gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir (Klein, Nir-Gal ve Darom, 2000: 591). Ayrıca okul öncesi dönemdeki çocukların çevrelerinde, sınıf içi sosyal etkileşimleri bozmayacak şekilde, bilişim teknolojilerinin bulunması olumlu
sosyal sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bilişim teknolojileri temel alınarak etkinliklerin gerçekleştirilmesi çocukların benlik saygısını ve öz-kontrol becerilerini geliştirmektedir (Shahrimin ve Butterworth, 2002: 203). Yapılan
bilimsel araştırmalar da bilişim teknolojilerinin okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde oluşturduğu olumlu etkileri açık bir şekilde göstermektedir. Bilişim teknolojilerinin bir öğretim aracı olarak kullanılabilmesinde, öğretmenlerin bu teknolojiler konusunda sahip oldukları tutum ve davranışlar önemli bir değişken olarak karsımıza
çıkmaktadır. Çünkü bilişim teknolojileri ile birlikte geçirdikleri zaman, sahip oldukları teknolojik beceriler ve
değişime açık olup olmamaları öğretmenlerin bilişim teknolojilerini bir öğretim aracı olarak kullanma biçimleriyle
ilgili önemli bilgiler sunmaktadır (Vannata and Fordham, 2004: 253-254). Yapılan araştırmalar bilişim teknolojilerinin okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi üzerinde önemli olduğunu, okul öncesi eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliklerinin eğitim etkinliklerinin etkililiği ve
kalıcılığı açısından çok büyük bir önem taşıdığını ancak okul öncesi öğretmenlerinin eğitim etkinlikleri içerisinde
bilişim teknolojilerini yeteri kadar kullanmadığı yönündedir (Aral ve Bütün Ayhan, 2004; Demir, 2007; Kaçar ve
Doğan 2007; Erdoğan 2009; Gök 2010; Kenanoğlu ve Kahyaoğlu 2011; Plowman ve arkadaşları, 2012; Saçkes,
Trundle ve Bell, 2011; Klein, Nir-Gal ve Darom 2000; Couse ve Chen, 2010; Çakmaz, 2010; Lindahl, Folkesson,
2012: 1728). Bu bağlamda; okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak olan öğretmen adaylarının bilişim
teknolojileri ile ilgili öz yeterlik algılarının, bilişim teknolojilerini okul öncesi eğitim ortamlarındaki kullanımlarıyla ilgili tutumlarının, bu teknolojileri kabullenme veya kabullenmeme durumuyla ilgili olarak, yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesinin öğretmen adaylarının bu konu üzerindeki genel duyarlılıklarını etkileyeceği ve çağımızda teknolojiyle birlikte değişmekte olan çağdaş eğitim anlayışı konusunda fikir sahibi olmalarını sağlayacağı
düşünülmektedir.Bu araştırma; Konya ili sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören okul öncesi öğretmen
adaylarının bilişim teknolojileri öz-yeterlik algıları, bireysel yenilikçilik düzeyleri ve okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesine yönelik olarak planlanmış tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte görülen veya halen var olan bir durumu var olduğu şekilde
betimlemeyi amaçlar. Bu model içerisinde ele alınan olay, birey veya nesneyi herhangi bir şekilde değiştirme veya
etkileme çabası gösterilmez; kendi var olduğu koşullar içerisindeki gibi tanımlanmaya çalışılır. (Karasar, 2009:
77; Arlı ve Nazik, 2004: 5-6). Araştırmanın evreni; 2012-2013 eğitim öğretim yılı içerisinde, Konya il sınırları
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içerisindeki üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği (300) ve çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (200) bölümlerinde öğrenim gören toplam 500 son sınıf öğrencisini kapsamaktadır. Bu araştırmada tabakalı örneklem yöntemi
ile Konya il sınırları içerisindeki üniversitelerde okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri son sınıfta öğrenim gören, gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen 110 okul öncesi ve 110 çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisine ulaşılmıştır (Kabukçu, 1998: 123; Arlı ve Nazik, 2004: 77).
Doldurulan formlardan 10’ar tanesi eksik veya hatalı doldurulduğu için araştırma kapsamında formları tam ve
doğru şekilde dolduran 200 öğretmen adayı (100 okul öncesi öğretmenliği öğrencisi, 100 çocuk gelişimi ve eğitimi
öğretmenliği öğrencisi) değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Ekici, Ekici Taşkın ve Kara (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği (BTÖZYA)”, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” ve Kol (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği (OÖETTÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak
amacıyla kullanılan ölçekleri geliştiren araştırmacılardan yazılı olarak izin alınmış ve ölçeklerin ilgili araştırma
içerisinde kullanımının uygunluğunu sınamak üzere geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Veriler, araştırma problemlerine göre, betimsel (aritmetik ortalama, frekans) ve ilişkisel (normal ve homojen dağılımda parametrik testler aksi durumda parametrik olmayan testler) istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak “SPSS 20: The
Statistical Package for the Social Sciences” paket programı ile değerlendirilmiştir.Araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının %8’inin erkek, %92’sinin ise kadın olduğu görülmüştür. Katılımcıların %97’sinin 20-25 yaş aralığında, %3’ünün 26 ve üzeri yaş aralığında oldukları; %50’sinin okul öncesi eğitimi ve diğer %50’sinin ise çocuk
gelişimi ve eğitimi bölümlerinde eğitim aldıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının %48’i bilişim teknolojileri
konusunda kendisini yeterli bulurken %52’si ise kendisini yeterli bulmamaktadır. Bununla birlikte katılımcıların
%33.5’i daha önce bilişim teknolojileriyle ilgili herhangi bir eğitim almışken %66.5’i herhangi bir eğitim almamıştır. Öğretmen adaylarının %85.5’i okul öncesi eğitim ile ilgili internet sitelerini takip ederken %14.5’i internet
sitelerini takip etmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %79.5’inin sosyal paylaşım sitelerinde okul öncesi eğitim ile ilgili sayfaları takip ettikleri, %20.5’inin ise sosyal paylaşım sitelerindeki sayfaları takip etmedikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adayları bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları ölçeğinden 135 tam puan üzerinden
96.295 ortalama puan almışlardır. Bu durumda okul öncesi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlik
algı ortalaması 3.56’dır. Elde edilen bu değere göre okul öncesi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarının yüksek düzeydedir. Bilişim teknolojileri konusunda kendilerini yeterli görme, okul öncesi eğitimle ilgili internet sitelerini takip etme ve sosyal paylaşım sitelerinde okul öncesi eğitimle ilgili sayfaları takip
etme durumları ile bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kendini
yeterli görenlerin kendini yeterli görmeyenlere, internet sitelerini takip edenlerin etmeyenlere ve sosyal paylaşım
sitelerindeki sayfaları takip edenlerin de etmeyenlere göre bilişim teknolojileri öz yeterlikleri daha yüksek düzeydedir. Öğretmen adayları okul öncesi eğitimde teknolojik araç gereç kullanımına yönelik tutum ölçeğinden 100
tam puan üzerinden ortalama olarak 79.425 puan almışlardır. Bu durumda okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç kullanım tutumları ortalaması 3.97’dir. Bu değere göre okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik
araç gereç kullanımına yönelik tutumlarının yüksek düzeydedir. Okul öncesi eğitimle ilgili internet sitelerini takip
etme ve bilişim teknolojileri konusunda kendini yeterli görme durumları ile okul öncesi eğitimde teknolojik araç
gereç kullanım tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Siteleri takip edenlerin etmeyenlere,
kendini yeterli görenlerin de görmeyenlere göre okul öncesi eğitimde teknolojik araç gereç kullanım tutumları
daha olumludur. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları
toplam puanlara göre %0.5’inin gelenekçi, %16’sının kuşkucu, %47’sinin sorgucu, %30’unun öncü ve %6.5’inin
ise yenilikçi kategorisinde yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları bu ölçekten ortalama 65.405 puan
alarak “Sorgulayıcı” kategorisinde ve orta düzey yenilikçi oldukları görülmüştür. Bilişim teknolojiler konusunda
kendini yeterli bulma durumu ile bireysel yenilikçilikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür. Bilişim teknolojileri konusunda kendisini yeterli hisseden öğretmen adayları kendisini yeterli hissetmeyen öğretmen adaylarına göre daha yüksek bireysel yenilikçiliğe sahiptir. Öğretmen adaylarının okul öncesi
eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında, okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları ile bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları arasında ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları ölçeğinden almış oldukları puan ile bireysel yenilikçilik ölçeğinden almış oldukları puanlar arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
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Ergenlerin Öz-Kontrolü İle Siber Mağduriyet Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Adem PEKER
Atatürk Üniversitesi

İçinde bulunduğumuz çağda bilişim ve iletişim teknolojileri yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu teknolojilerdeki gelişmeler bireylerin hayatlarında önemli fırsatlar sunmaktadır. Yeni teknolojiler ve özellikle de internet,
öğrencinin bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerinin geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada
bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretimde teknolojiyi iyileştirme, öğrenmeyi kolaylaştırma ve kalıcı
yapma gibi değişimleri eğitim ortamına yansıttığı görülmektedir (Peker, 2013). Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler insanların günlük yaşamlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Özellikle cep telefonu, bilgisayar, internete erişim ve sosyal paylaşım sitelerindeki gelişmeler bilgiye ulaşmayı kolaylaştırma ve hızlandırmasının yanı sıra bireylere başkalarıyla iletişim kurmada önemli fırsatlar sunmakta ve insanların zamanı eğlenceli
bir şekilde geçirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerin olumlu kullanımının yanında diğer insanları
aşağılama, alay etme, tehdit etme, sosyal paylaşım hesaplarına izinsiz girme gibi kötü amaçlı kullanımı da söz
konusu olabilmekte ve bu durum siber zorbalık olarak isimlendirilmektedir (Peker, Özhan & Eroğlu, 2015). Siber
zorbalık, araştırmacılar tarafından ergenlik döneminde olan bir ya da birden fazla öğrencinin; bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak belirli bir zaman içerisinde ve sürekli olarak, diğer öğrenci ya da öğrencilere yönelik
gerçekleştirilen tehdit etme, aşağılama, utandırma, taciz etme veya işkence etme gibi kasıtlı davranışlar olarak
tanımlanmaktadır (Arıcak, 2009; Agaston, Kowalski & Limber, 2007; Belsey, 2007; Patchin & Hinduja, 2006).
Siber zorbalık ile ilgili yapılan çalışmalar bu durumun okullarda yaygın bir sorun olduğunu ortaya koymuştur.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin siber zorbalık davranışlarda bulundukları ve siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmektedir (Ayas, 2011; Peker, 2013; Raskauskas & Stoltz, 2007;
Williams & Guarra, 2007). Araştırmacılar siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik
sorunlar yaşayabileceği belirtilmektedir. Siber zorbalık gören çocuklar üzüntü, anksiyete, korku gibi duyguları
daha fazla hissettikleri (Beran & Li, 2005); siber mağdurun internetteki davranışlardan olumsuz yönde etkilendikleri ve bu davranışları okulda ve evde arkadaş ilişkilerine yansıttıkları (Patchin & Hinduja, 2006); sosyal anksiyete
gibi (Dempsey, Sulkowski, Nichols & Storch, 2009) önemli sorunlara neden olduğu işaret edilmektedir. Öz-kontrol, diğer kişilerle uyumlu ilişkiler sağlamak için kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını düzenlemesi ve kontrol
etmesi (Akbaba, 2012) olarak tanımlanmaktadır. Öz-kontrolü yüksek öğrencilerin akademik başarısının daha yüksek olduğu belirtilirken (Feldman, Martinez-Pons, Shaham, 1995), öz-kontrolü düşük bireylerde suç işleme ve
şiddet (Gottfredson, Hirschi, 1990), obezite (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) ve madde (Allen, Moeller, Rhoades, Cherek, 1998) bağımlılığı davranışlarının daha sık görüldüğü ifade edilmektedir. Bu araştırma da öz-kontrolün siber mağduriyet üzerinde yordayıcı etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı
öz-kontrolün siber mağduriyet üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmada öz-kontrolün siber mağduriyeti negatif bir biçimde yordadığı şeklinde bir hipotez kurulmuştur. Ergenlerin öz-kontrolleri ve siber mağdur
olmaları arasında doğrudan ilişkiyi araştıran bu çalışma betimsel bir araştırma niteliğinde¬dir. Bu araştırmada özkontrol ile siber mağduriyet arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve öz-kontrolün
siber mağduriyet üzerindeki yordayıcı etkisi yapısal eşitlik modeli kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezinde yer alan toplam dört orta
öğretim okulda öğrenim gören 357 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun 210 (%58,8) tanesi kız, 147
(%41,2) tanesi ise erkektir. Kısa Öz-Kontrol Ölçeği (KÖKÖ) Kısa öz-kontrol ölçeğinin Türkçe versiyonu Nebioğlu, Konuk, Akbaba, Eroğlu (2012) tarafından uyarlanmıştır. KÖKÖ’nün güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için
.83, dürtüsellik boyutu için .81, öz-disiplin boyutu için ise .87 olarak belirlenmiştir. KÖKÖ’nün genel test tekrar
test güvenirliği .88, alt boyutları açısından test-tekrar test güvenirlik katsayıları incelendiğinde dürtüsellik boyutu
için .83 ve öz-disiplin boyutu için .85, olarak saptanmıştır. Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği (SMZÖ) SMZÖ
Çetin, Yaman ve Peker (2011) tarafından geliştirilmiştir. SMZÖ; siber sahtecilik (SS), siber dilsel zorbalık (SDZ)
ve kimliğini gizleme (KG) boyutlarından birisi siber mağduriyet ve diğeri siber zorbalık olmak üzere ve her biri
22 soru içeren iki ölçekten oluşmaktadır. Katılımcılar siber mağdur ve zorba olma durumlarını “Bana Yapıldı”
kısmında yer alan “Daima (5)” dan “Asla (1)” ya uzanan beşli likert tipi bir derecelendirmeyi kullanarak bildirmektedir. Bu araştırma kapsamında siber mağduriyet formu kullanılmıştır. İç tutarlık güvenirlik katsayısı SMÖ
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için .89 olarak bulunmuştur. Ayrıca iç tutarlık katsayıları SMÖ’nün SS alt boyutu için .86, SDZ alt boyutu için .80
ve KG alt boyutu için .68 olarak belirlenmiştir. SMÖ’nün alt boyutları açısından test-tekrar test güvenirlik katsayıları SS için .87, SDZ için .80 ve KG için .69 olarak bulunmuştur. Gerek ölçeğin tümü gerekse alt boyutlar için
elde edilen toplam puan artışı siber zorbalığa maruz kalma durumunun arttığını göstermektedir.Araştırma sonucunda ergenlerin öz-kontrol düzeyleri ile siber mağdur olmaları arasındaki ilişkinin yönü, düzeyi ve anlamlılık
derecesi dikkate alındığında, siber mağduriyet ile dürtüsellik (r= -.27) ve öz-disiplin (r= -17) arasında negatif
yönde, düşük düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. Bu durum ergenlerin öz-kontrol davranışlarıyla
siber mağduriyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca dürtüsellik ve öz-disiplin arasında
(r= .30) pozitif yönde, orta düzeyde, anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Bu araştırmada öz-kontrolün
siber mağduriyet üzerindeki doğrudan yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öz-kontrolün siber mağduriyeti negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Uyum iyiliği indeksleri öz-kontrolün siber mağduriyeti yordamasına yönelik modelin kabul edilebilir uygunlukta olduğuna ve modelin kendisini oluşturan gözlenen
ve örtük değişkenler arasındaki ilişkileri yeterince açıklayabildiğini göstermektedir (GFI= .90, NFI= .94, CFI=
.96, χ2/df= 3.05, SRMR=.060, RMSEA= .076, t= -4.56, p<.05). Öz-kontrolün siber mağduriyeti negatif yönde
yordadığı (standardize edilmiş katsayı -.42) belirlenmiştir. Öz-kontrolün siber mağduriyetin %17'sini açıkladığı
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin dürtüsellik ve öz-disiplin ile ilgili öz-kontrollerinin azalmasının siber mağduriyet yaşamalarına yol açtığı ifade edilebilir.
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Bilim İnsanının Temsilinde Ebeveyn Çocuk Çizimleri Arasında Farklılık Var Mıdır? Okul Öncesi Dönemi
Çocukları Örneği
S. Seda BAPOĞLU DÜMENCİ
MTA Genel Müdürlüğü Kreş ve Anaokulu

Dr. Rukiye DİLLİ
MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi

Eski filozofların üzerinde en çok düşündükleri şey, temsil ile etik arasındaki ilişkidir. İmgelerin insan karakterleri
üzerinde ki etkisinin, bir toplumu ve bu toplumun kültürünü biçimlendirme gücü vermesidir. Başka bir deyişle,
batı uygarlığının doğuşundan itibaren şu gerçek çok iyi anlaşılmıştır. Temsil, düşünceyi uyarmak ve böylelikle de
fikirler üretmek yoluyla gerçekliğin doğasını anlamamızda bize yardımcı mı olur? Ya da duyuları uyarmak ve
böylelikle de bilişten yoksun fiziksel bir tepkiyle dış görünüşün kopyasıdır ve bizi kandırır mı? Zihne mi hitap
ediyor bedene mi? (Leppert, 2009) Düşünürlerin çok iyi farkına vardıkları gibi biz insanların temsile ve özellikle
görsel temsile başvurmaksızın yaşayamaz ve ilerleyemeyiz. Görme ve temsil el ele vererek bilgi üretimi için çalışmıştır. Temsil, temsil ettiği şeyin kendisi olmadığı için aynı zamanda yanıltıcıdır. Plato’nun temsille uğraşmasının nedeni de inanmak için görmenin yeterli olduğuna inanma tehlikesini algılamış olmasıdır (Leppert, 2009).
Temsil etme herhangi bir kitle iletişim aracındaki insanlar, yerler, olaylar, kültürel kimlikler ve diğer soyut kavramlar gibi gerçeğin görünüşünün oluşturulmasıdır (Chandler, 2005). Zihnimizde var olan şemalar her zaman çevremizdeki şeyleri sınıflandırmamıza neden olur. Sınıflandırma sürecinde insan tek bir birey değil de daha çok bir
grubun üyesi olarak düşünülür. Bu sınıflandırmalardan biride bilim insanının zihnimizdeki temsilidir. Bilim insanı;
bilgiyi elde etmek için bilimsel yöntemler doğrultusunda hareket eden ve bunlar neticesinde sonuçlara ulaşmaya
çalışan kişi olarak tanımlanırken, araştırmalarda aynı tip, basmakalıp fiziksel ve duyuşsal özelliklere sahip kişi
olarak ifade edilmiştir (wikipedia). Bilim gibi 21. yüzyıla yön veren ve hakim olan hareketlerin başında teknoloji
ve bilimdeki ilerlemeler gelmektedir bunlardan başlıcaları; sağlık alanında yapılan araştırmalar (dna analizi), internet ve cep telefonun kullanımı, enerji alanında da biyoteknolojik uygulamalar sayılabilir. Bu ve benzeri gelişmeleri ve keşifleri yapan insanların her kültürde ve toplumda birbirinden farklı fiziksel, kişisel özellikleri olduğu
söylenebilir. Evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan kişi olan bilim insanın, çocuklardaki imajının oluşmasında ve temsilinde çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bunlar cinsiyet, eğitim durumu, sosyo ekonomik düzey, anne-baba eğitim
durumu, yaşadığı çevre, medya vb. gibi faktörler yer almaktadır (Gonsoulin 2001, Barman 1997, Burton ve Huber
1995,Kibar Kavak 2008, Silver ve Rushton, 2008, Steinke ve ark 2007). Alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde ise bilim adamı çizme testi sonuçlarına göre her yaş grubuna göre farklılıkların olduğu, yaş grubu ve sınıf
seviyeleri arttıkça öğrencilerin çizimlerinin daha basmakalıp elemanlar ile bilim adamı görüntüleri oluşturdukları
fark edilmiştir. Hatta bu çizimlerin üniversite öğrencilerinde dahi benzer sonuçlar elde edildiği ve araştırma örnekleminin yarısından fazlasının bilim insanını erkek olarak çizdikleri görülmüştür (Özel,2012; Ağgül Yalçın
2012, Kaya ve ark 2008).Bu araştırmada okul öncesi eğitim alan çocukların bilim insanı kavramının temsilinin
oluşturmasında veli ve çocukları arasındaki tutarlığı incelemek amacıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılında kamu
kurumunda eğitim almakta olan yaşlarının ortalaması 60 ay arasında olan 15 çocuk ve ebeveyni ile yapılmıştır.
Okul öncesi dönemi çocuklarının bilim insanı dendiğinde zihinlerine var olan temsili resimleri ile ebeveynlerinin
zihinlerindeki temsili resmi anlamak yoluyla benzerlikleri ve farklılıkları araştıran betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ebeveynlere kullanılan form, Çermik (2013) tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış anket formudur.
Bu form; İki bölüm şeklinde düzenlenmiş olup anket hazırlandıktan sonra öncelikle dört uzmana verilmiş, soruların anlaşılır olup olmadığı ile soruların ele alınan konu kapsamında yeterliğine ilişkin olarak incelemeleri istenmiştir. Yarı yapılandırılmış anketin birinci bölümü, katılımcıların cinsiyeti, yaşı ve devam ettiği program türünü
belirlemeye yönelik kişisel bilgilerine aittir. İkinci bölüm ise araştırmanın amacına dayalı olarak şekillendirilmiş
dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. İlk olarak katılımcılardan, (1) bilim insanı dendiğinde zihinlerine gelen ilk
iki ismi yazmaları, ardından zihinlerinde canlanan resimden yola çıkarak bilim insanının (2) fiziksel özellikleri,
(3) kişilik özellikleri ve (4) çalıştığı ortamı ayrıntılarıyla tasvir etmeleri istenmiştir. Çocuklara ise zihinlerinde
bilim adamı figürlerinin resimlerini çizmeleri istenmiştir.Bilim insanının temsilinde ebeveyn- çocuk çizimleri arasındaki farklılık değerlendirme aşamasındadır. Genel olarak incelendiğinde örneklem grubuna sahip 15 öğrencinin
yaş ortalamalarının 60 aydır. Tahmini şu sonuçlar elde edilmesi düşünülmektedir; kız ve erkek öğrencilerinin yarısından fazlasının bilim insanının cinsiyetini erkek olarak çizdikleri ve benzer bulguları kendi ebeveynlerinin
bilim insanı çizimlerinde ebeveynin cinsiyet farkı olmaksızın erkek olarak nitelendirdikleri elde edilmiştir.
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Okuldaki olumsuz yaşantıların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinden biri okul tükenmişliğidir. Öğrenciler
okulda ve okulla ilişkili yaşantılarında karşılamakta zorlandıkları taleplerle uzun süre karşı karşıya kaldıklarında,
gittikçe artan bir strese maruz kalırlar. Bu stresle etkili bir biçimde baş edemediklerinde okuldan kaynaklanan bir
tükenme sendromu geliştirmeye başlarlar. Okul tükenmişliği okula devamsızlık, okul terki ve motivasyon azalması
(Bask ve Salmelo-Aro, 2012); akademik erteleme (Çakır, Akça, Kodaz ve Tulgarer, 2014); depresyon (SalmelaAro, Savolainen ve Holopainen, 2009); intihar (Dyrbye, Thomas, Massie, Power, Eacker, Harper ve diğerleri,
2008) gibi potansiyel olumsuz sonuçları dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir sendromdur. Türkiye’de okul
tükenmişliğini belirlemede kullanılan ölçme araçlarının boyutları incelendiğinde, bu boyutların okul tükenmişliğinde iki önemli ana kaynağa işaret ettiği görülmektedir (Aypay, 2011, 2012). Bunlar: Okul ve ailedir. Okulun
bazı özelliklerinin ve ailenin öğrenciye yönelik okulla ilgili bazı tutumlarının öğrencilerde okul tükenmişliğine
neden olabilmesine rağmen, okul ve aile farklı başka özellikleri ile öğrencilerde görülebilecek okul tükenmişliği
konusunda koruyucu bir rol oynayabilirler. Ana-baba tutumlarının lise öğrencilerinin tükenmişliklerini yordayan
bir değişken olduğuna ilişkin bulgunun elde edildiği Çapulcuoğlu ve Gündüz’ün (2013) çalışmasında ana babaların
koruyucu-istekçi tutumlarının öğrencilerdeki tükenmişliği artırırken, demokratik tutumlarının da tükenmişliği
azalttığı belirlenmiştir. Alan yazında sosyal destek azlığının bireyleri tükenmeye daha yatkın hale getirmesine
karşın sosyal desteğin güçlü olmasının bireyleri tükenmeden koruyan bir işlev gördüğü bulguları (Boudreau, Santen, Hemphill ve Dobson, 2004; Çam, Deniz ve Kurnaz, 2014; Yang ve Farn, 2005) vardır. Ergenlerin sosyal
destek kaynakları içinde önemli bir yere sahip olan ana babaların çocuklarıyla kurudukları ilişkinin öğrencilerdeki
tükenmişliği önlemedeki rolünün daha detaylı araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Ana babaların ergenlerde
tükenmeye neden olan stres etkenlerini erken fark etmelerinin onların bu stres etkenlerinin çocukları üzerindeki
olumsuz etkilerini bertaraf etme ve çocuklarına gerekli yardımı sağlama gücünü verecektir. Bu da ana babaların
çocuklarının günlük etkinliklerinden haberdar olmalarıyla, yani onları izlemeleriyle (Stattin ve Kerr, 2000) mümkün olacaktır. Alanyazında ana baba izlemesinin çocukları risklerden koruyucu bir işlevi yerine getirdiğine (Laird,
Pettit, Bates ve Dodge, 2003; Kalina, Geckova, Klein, Jarcuska, Orosova, van Dijk ve diğerleri, 2013), ergenlerin
uyumu ile yakından ilişkili olduğuna (Jacobson ve Crockett, 2000) dair çalışmalar vardır. Öğrencilerin sosyal
destek kaynakları içinde aile kadar öğretmenler ve okulda arkadaş olunan diğer öğrenciler de vardır. Kutsal ve
Bilge (2012), lise öğrencilerinde aile, öğretmen ve arkadaş sosyal desteğinin öğrencilerdeki tükenmeyi yordayıcı
değişkenler olduğunu belirlemiştir. Buna göre öğrencilerin ana baba, öğretmen ve arkadaşlardan alabilecekleri
sosyal destek arttıkça onların tükenmişlikleri azalmaktadır. Zhang, Gan ve Zhang’in (2005) bulguları da öğretmenler ve diğer öğrencilerle ilişkilerin okul tükenmişliğini yordadığını göstermiştir. Üniversite öğrencileriyle yapılan araştırmalarda (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova ve Bakker, 2002; Zhang, Gan ve Cham, 2007) öğrencilerde görülen tükenmişliğin okul bağlılığı ile negatif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilerden hareketle öğrencilerin okula yönelik olumlu tutumlarının onların okul tükenmişliği sendromu geliştirmelerinde koruyucu bir işlev
görebileceği düşünülmektedir. Okula yönelik olumlu tutumlar geliştirilmesinde şüphesiz olumlu okul iklimi büyük
bir rol oynamaktadır. Lise öğrencilerinin okul tükenmişliği geliştirmelerinde koruyucu faktörler olarak ana baba
izlemesi ve olumlu okul ikliminin tükenmişlikle nasıl ilişkilendiğinin araştırılması önemli görülmektedir. Bu nedenle çalışmada ebeveyn izlemesi ve okul iklimi ölçeklerinden alınan puanların okul tükenmişliği ile ilişkileri
araştırılmıştır.Bu araştırma bazı değişkenler arasındaki ilişkiler açısından mevcut durumun betimlenmesini içeren
ilişkisel modelde bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ve Batman’da bulunan iki lisede öğrenimini sürdüren; 126’sı (%42.9) kız, 160’ı da (%54.4) erkek olmak üzere toplam 294 öğrenciden oluşmaktadır.
Çalışmada Aypay (2012) tarafından geliştirilen Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OOTÖ);
Kerr ve Stattin (2000) tarafından geliştirilip, Doğruyol (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Ebeveyn İzlemesi
Ölçeği (EİÖ); Hanif ve Smith (2007) tarafından geliştirilip, Bayar ve Uçanok tarafından (2012) Türkçeye uyarlanan Okul Sosyal İklimi Ölçeği (OSİÖ) kullanılmıştır. Okul iklimi, ebeveyn izlemesi ve tükenmişlik arasında bir
model test etmeyi amaçlayan bu çalışmada doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.
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Doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modellemesinin ilk aşaması olan ölçme modeli kurulmuş, aynı zamanda veri ile orijinal ölçek yapısının uygunluğu test edilmiştir. Analizler için LISREL 8.7 yazılımı kullanılmıştır.
Tüm ölçekler için doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra gizil değişkenler ile yapısal eşitlik modellemesi
kurulmuş ve yol analizi ile test edilmiştir. Bu aşamada, tüm ölçek maddelerinin dahil edildiği bir model kurulmak
istenilmiş, ancak yazılım bu modelin test edilmesine imkan vermemiştir. Bu nedenle her bir alt ölçek için toplam
puanlar hesaplanmış ve yol analizi toplam puanlar üzerinden yapılmıştır. Ebeveyn izlemesi ölçeği tek boyutlu
olduğu için, bu ölçekte gözlenen değişkenler olarak yine ölçek maddeleri kullanılmıştır.Üç ölçek için de yapılan
doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, tüm uyum iyiliği indislerinin kabul edilebilir sınırlar arasında olduğu
görülmüştür. Ölçeklerin orijinal faktör yapıları bu çalışmanın yürütüldüğü araştırma grubunda da sağlanmıştır.
Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği için uyum iyiliği indisleri şöyledir: (χ2=1001.50, sd=520,
χ2 / sd=1.93, RMSEA=.05, SRMR=.07, CFI=.92, NFI=.84, NNFI=.91). Ebeveyn İzlemesi Ölçeği için uyum iyiliği
indisleri şöyledir: (χ2=31.16, sd=16, χ2 / sd=1.95, RMSEA=.05, SRMR=.02, CFI=.99, NFI=.98, NNFI=.98). Okul
Sosyal İklimi Ölçeği için uyum iyiliği indisleri şöyledir: (χ2=947.49, sd=402, χ2 / sd=2.36, RMSEA=.06,
SRMR=.05, CFI=.95, NFI=.92, NNFI=.95). Okul tükenmişliği, okul iklimi ve ebeveyn izlemesi arasında kurulan
modele ait uyum indisleri (χ2=285.23, sd=132, χ2 / sd=2.16, RMSEA=.06, SRMR=.05, CFI=.95, NFI=.90,
NNFI=.94) modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Model incelendiğinde, okul iklimi ve ebeveyn izlemesi
ile tükenmişlik arasında negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Okul iklimi ve ebeveyn izlemesi puanları arttıkça
tükenmişlik azalmaktadır. Ayrıca bu değişkenler arasında bir regresyon denklemi kurulmak istenildiğinde, “Tükenmişlik = - 0.24 x Ebeveyn – 0.48 x İklim (R2 = .33)” regresyon denklemi kurulabilmektedir.
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Çocukluk, bireyi yaşama hazırlayan önemli bir dönemdir. Çocukluk dönemindeki yaşantılar geleceğe dair atılan
tohumlar gibidir. Bundan dolayı çocukluk döneminin öncüllerini hazırlayan bebeklik dönemindeki yaşantılar çok
büyük önem kazanmaktadır. Çocuk, ilk olarak bebeklik döneminde bakıcısı ve çevresindeki kişilerle duygusal ve
fiziksel bir ilişki içerisine girer. Bu ilişkinin sonucunda oluşan bağlanma, bilişsel süreçleri de etkileyen duygusal
bir bağdır. Bowlby (1969) her bireyin bir bağlanma yapısına sahip olduğunu ve dünyaya bu donanımla geldiğini
belirtmektedir. Bu bağlanma yapısı ile birey, anneye yakın olma ve güven sağlamaktadır (Bowlby, 1982, Ünlü,
2006). Bağlanma ilişkisinde annenin tepkileri, duyarlılığı çocuğun bağlanma davranışını genelleştirerek ilişkilerinde, ebeveyn davranışlarında etkili olabilmektedir. Bağlanma, çocuğun psişik fakültelerini oluşturan ve çocuğu
çevresel tehlikelerden korumaya yönelik biyolojik-sosyal bir süreç olarak tanımlanabilir. Bağlanma stilleri, bireyin
diğer insanlarla ilişki kurma örüntüsüdür ve güvenli ya da güvensiz olarak yaşamınca süreklilik gösterir, yaşamı
etkiler (Bowlby 1982). Çalışmalar erken yıllarda kendisine bakan kişilerden değerli olduğu ve sevildiği duygusunu
hisseden ve bu duygunun temelinde zihinsel beklentilerini ve şemalarını yapılandıran çocukların ileriki yıllarda
daha özgüvenli ve mutlu olduklarını göstermektedir (Lopez ve Brennan, 2000; Pietromonaco ve Barett, 2000, Prior
& Glaser, 2006,). Güvenli bağlanma olarak tanımlanan bu durum, ebeveynlerin ilgi-bakım davranışlarının, yerinde
ve zamanında, çocuğun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte, tutarlı, empatik olmasıyla ilintilidir (Weinfield, Sroufe, England, & Carlson, 1999). Diğer taraftan tutarsız, aşırı müdahaleci ve çocuğun ihtiyaçlarıyla orantısız, apatik ebeveyn
davranışları güvensiz bağlanma stilleriyle ilişkilidir. Çalışmalar bebeğiyle ilişki kuramayan annelerin; zeka düzeyi
düşük ya da duygusal olarak olgunlaşmamış kişiler olduklarını göstermektedir (Ainsworth 1989, Ainsworth 1997).
Anne babasına güvensiz şekilde bağlanan çocukların, okul öncesi ve ilköğretim döneminde kişilerarası problem
çözme konusunda güvenli bağlanma geliştiren çocuklara göre daha çok sorun yaşadıkları görülmüştür (Schwartz
ve ark 2003, Zeanah, 1997). Güvensiz bağlanma geliştiren öğrencilerin sosyal izolasyona eğilimli, sinirli, huzursuz, akranlarına ve öğretmenlerine karşı saldırgan oldukları gözlenmiştir (Bartholomew ve Horowitz, 1991, Denham 1994, Perry & Szalavitz, 2006; Prior & Glaser). Hortaçsu, Cesur ve Oral (1993), tarafından yapılan araştırmada kurumda büyüyen çocukların, aileleriyle büyüyen çocuklara oranla daha fazla kaçınan ve kaygılı bağlanma
tarzı gösterdikleri ve güvenli bağlananların oranının düşük olduğu görülmüştür. Gezer (2001), ergenlerin bağlanma
stilleri ile aile yapıları arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında uyum düzeyi düşük olan aile ortamında yetişmiş
olan ergenlerin korkulu, saplantılı veya kayıtsız; yüksek uyuma sahip ailelerde yetişmiş olan ergenlerin ise güvenli
bağlanma stiline sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Sroufe ve arkadaşların (1999) çalışmalarında güvensiz bağlanmaya sahip çocukların öğretmenleriyle daha fazla bağımlı ilişki kurduklarını ve sosyal çevrede daha utangaç
yada sinirli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Simpson (1996)’nun çalışmasında da kaygı düzeyi yüksek erkeklerin
az güvenli kadınlarla birlikte olma eğiliminde olduklarını, kaçınma bağlanma stiline sahip olan kadınların güvenilmesi düşük eşler seçme eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Mikulincer ve Florian (1999) eşlerin bağlanma
stillerinde evlilikteki yakınlık ve uyum arasında anlamlı bir ilişki oluşturduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar güvensiz bağlanma stillerine sahip bireylerin daha fazla depresif belirtiler gösterme eğiliminde olduğunu ve ilişkilerinde güvenli bağlanma stiline sahip bireylere göre daha az güven, iletişim ve doyum yaşadıklarını bulmuşlardır
(Powers, Pietromonaco, Gunlicks & Sayer, 2006; Lele, 2008; Wellisch, 2010 ). Murphy ve Bates (1997) korkulukaygılı bağlanmaya sahip bireylerin depresif olma olasılığının yüksek olduğunu, kaçınan- kaygılı/kararsız insanlarda güvenli bağlanmaya sahip olanlara göre fazla kaygı ve umutsuzluk yaşadıklarını belirtmektedirler (107).
Bağlılığa ilişkin meta analizleri, güvenli bağlanma stiline sahip çocukların dil gelişiminin ve duygusal zeka düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir (Clark, 2008; Frasier & Passow, 1994; Liu, Hui, Lien, Kafka, & Stein,
2005; Rogers &Silverman, 1997; Van IJzendoorn et al., 1995). Dearman’nın (2009) ergenlerle yapmış olduğu
çalışmada öğrenme stilleri, aile yapısı ve bağlanma stilleri arasında ilişki bulunmuştur. Bunun yanı sıra güvenli
bağlanan çocukların öz-yeterlik algısı ve sosyal yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir (Ainsworth &
Bell, 1974). Bunun yanı sıra psikopatoloji boyutunda major depresyon, sosyal kaygı, obsesif-kompulsif, kronik
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ağrı bozuklukları ve intihar davranışlarının güvensiz bağlanma stilleriyle olan pozitif yöndeki ilişkileri araştırmalarda görülmektedir (Eng ve ark. 2001; Simpson ve ark., 1996; Ciechanowski ve ark., 2003; Myhr ve ark., 2004;
Johnson & Flake, 2007, Lyons-Ruth, Easterbrooks, & Cibelli, 1997, Lopez & Brennan, 2000). Bawaba (2010)
yapmış olduğu çalışmasında bağlanma stillerinin bireydeki anksiyete düzeyini etkilediği sonucuna ulaşmıştır
(Bawaba, 2010). Buna göre güvensiz bağlanma stillerini olarak sınıflandırabiliriz. 1. Kaygılı/kararsız ve savunmacı/kaçınan bağlanma olarak bilinen güvensiz bağlanma stili, birey için duygusal gelişim bakımından risk faktörü oluşturabilmekte ve bu bağlanma stili çocukların önemli bir kısmında görülebilmektedir (Fletcher, 2002).
2.Kaçınan bağlanma stili ile depresyon arasında da önemli bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. kaçınma bağlanma
stiline sahip olan çocuk ve ergenlerin daha çok performans anksiyetesi yaşadıkları görülmektedir (Hall, 2005). Bu
çalışmalar ışığında güvensiz bağlanma stilleri daha sonraki yaşam dönemlerinde ruhsal sorunları yaşama düzeyinin belirleyicisi olarak görülürken; güvenli bağlanma sağlıklı süreçlerle ilişkilendirilebilmektedir (Nakash-Eisikovits ve ark., 2002). Sonuç olarak güvensiz bağlanma, özgüvenin azalmasına yol açan, depresif belirtileri ve psikopatolojik bulguları arttıran önemli bir yordayıcı olduğunu göstermektedir. Zorluk ve güçlüklerle dolu sosyal ve
duygusal ortamda yetişen çocuklar, kişilerarası ilişkileri stresli ve çaresiz olarak algılayabilmektedirler (Howe ve
diğerleri, 1999; Denham, 2007). Bu yüzden bebeklikte kurulan sağlam bir bağlanma ilişkisi, çocuğun kişilik ve
sosyal gelişiminde çok önemli bir adım oluşturabilmektedir. Sağlıklı bir ortamda büyüyen çocuklar stres yaratan
koşullarda güvenlik duygusunu koruyabilir ve araştırıcı davranışlarda bulunabilir. Ancak temel güvenin eksik ya
da kuşkulu olduğu durumlarda; çocuklarda çekingenlik, anksiyöz yapı ve umutsuzluk ortaya çıkabilir (Wei, Mallinckrodt, Russell, & Abraham, 2004). Ruh sağlığı düzeyinin birçok göstergesi vardır. Kaygı, depresyon, olumsuz
düşüncelere sahip olma önemli göstergelerden birisidir. Çünkü bu değişkenler, ruh sağlığıyla ilgili olup karamsarlık, güçsüzlük, olumsuz otomatik düşünceler ve güven gibi birçok öğeyi içeren çok boyutlu bir kavramdır (Öz,
2004). Bu bilişsel-duygusal yapılar, bireyin geleceğe yönelik karamsar tutumunu, olumsuz beklentilerini içeren
yapılardır (Kazdin ve arkadaşları, 1986; Dilbaz, & Seber, 1993; ). Bireyin bu yapıları çocukluk ve bebeklik döneminde ebeveyn- çocuk ilişkisi içinde kazanılır. Çocuk, ihtiyacı olduğunda anneden veya bakıcı kişiden gereken
desteği ve olumlu tepkiyi gördüğünde annenin veya bakıcı kişinin güvenilir ve destekleyici olduğuna bununla
birlikte kendisinin de sevilmeye ve bakılmaya değer birisi olduğuna ilişkin bilişsel yapı geliştirir (Hayta, 2006:35).
Erken dönemlerde kazanılmış olan bu bilişsel yapı ile birey diğer yakın ilişkilere nasıl gireceği ve onları nasıl
devam ettireceğine yönelik temelleri oluşturur (Bretherton, 1997). Bu bilişsel yapılar ruh sağlığı ve yaşam doyumunun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ruh sağlığı ve yaşam doyumunun önemli bir göstergesi
olan umutsuzluğu bazı görüşler depresyonun başlıca nedeni olarak ele alırken bazıları depresyon düzeyi şiddetinin
olumsuz düşünceler ile pozitif bir eğilim gösterdiğini belirtmektedir (İpek ve diğerleri, 2010:31; Seber, 1991; Ünlü
ve diğerleri, 2006; Vaughn ve diğerleri, 2009:725). Literatüre göre kaçınan yada kaygılı bağlanma stiline sahip
bireylerin umutsuzluk düzeylerinin ve depresyona girme eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç
olarak bebeklik ve çocukluk yaşantıları sağlıklı bir birey olmanın temelini atan önemli bir adım olduğu görülmektedir. Çalışmalar bakıldığında genellikle bağlanma kuramı ile yetişkinler veya bağlanma stilleri ile evlilik uyumları
arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmektedir. Bağlanma kuramı ile son çocukluk dönemi ile ilgili çalışmanın
pek bulunmadığı düşünülebilir. Çalışmanın bu anlamda literatüre bir katkısı olacağı düşünülmektedir. Buna göre
çalışmanın genel amacı, ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin bağlanma stillerinin kaygı, depresyon ve olumsuz
düşüncelere etkisinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bir diğer amacı da, ilköğretim
5. ve 6. sınıf öğrencilerinin bağlanma stillerinin kaygı ve depresyon düzeyinin ve olumsuz düşüncelerin arasındaki
yordayıcı değişkeni saptamaktır. 2. YÖNTEM 2.1 Evren ve Örneklem: Araştırmanın evreni, 2014-2015 eğitimöğretim yılı İzmir il merkezindeki resmi ilköğretim kurumlarında okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencileridir. Alt ve üst
sosyo ekonomik düzeydeki semtlerde bulunan ilköğretim okullarına devam eden 5, ve 6. sınıfları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 360 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemin,
evreni temsil gücünü hesaplamada güven aralığı ve hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan işlem sonucunda %5 güven aralığı ve hata payı dikkate alındığında bu çalışmanın evreni temsil edecek minimum örneklem
sayısı 243 olarak hesaplanmıştır (Hamburg, 1995). Bu araştırmada 360 birimden oluşan örneklemin evreni temsil
açısından yeterli olduğu söylenebilinir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Karasar’a (1998,81) göre
tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirleme amacıyla yapılır. 2.2 Veri Toplama Araçları Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılarca geliştirilmiş olan form, öğrencilerin,
cinsiyet, yaş, anne-babanın birliktelik durumu, anne-babanın sağ olup-olmama durumu, anne-babanın eğitim durumu, anne-babanın çalışma durumu, kardeş sayısı, ders başarısı ve öğrenim gördükleri okul türü ve sınıf düzeyi
bilgilerini içeren 11 sorudan oluşmaktadır. Çocuk Bağlılık Stili Anketi ( CBSA): Armsden ve Greenberg, 1987
geliştirilen Lee J. M. Bell N. J. (2003) ‘in düzenlemiş olduğu 14 maddelik Çocuk Bağlılık Envanteri 3’lü Likert
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tipi bir ölçektir. Çocuğun bağlanma düzeyini ölçmektedir (Sinanoğlu, 2006:6). Durumluk-sürekli kaygı envanteri
(STAI) Speilberger ve Gorsuch (1964) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye adaptasyon ve standardizasyonu Le
Compte ve Öner (1975) tarafından yapılmıştır. Envanterin, her biri 20 maddelik iki ayrı ölçeği vardır. Durumluk
Kaygı Ölçeği’nin yanıtlanmasında; maddelerin ifade ettiği duyuş, düşünce ya da davranışların şiddet derecesine
göre, Sürekli Kaygı Ölçeği’nin yanıtlanmasında ise maddelerin ifade ettiği duyuş, düşünce ya da davranışların
sıklık derecesine göre işaretlenir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişir. Büyük
puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan ise düşük kaygı seviyesini belirtir. Çocukluktaki olumsuz düşünceleri
değerlendirme ölçeği (ÇODDÖ) Türkiye’de geçerlilik güvenirlik çalışmasını Karakaya ve arkadaşları (2007) yapmıştır. Ölçekte 4 tip bilişsel hatayı içeren olası cevaplar sunulmaktadır. Beşli likert tipi olan ölçekte her bir madde
1-5 arasında puan alır. Toplam ölçek puanı 24 ile 120 arasında değişir. Çocuklar için depresyon ölçeği (ÇDÖ)
Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Öy (1991) tarafından yapılmıştır. Depresif belirtilerin şiddetini değerlendiren
bu ölçek, 27 maddeden oluşur. En üst toplam puan 54’ tür. 2.3 Verilerin Çözümü ve Yorumlanması: Verilerin
çözüm ve Yorumlanmasında; pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, çoklu regresyon analizi, t testi, tek
yönlü varyans analizi kullanılmış ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için scheffe testi kullanılarak anlamlılık p<0.05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16 paket
programı kullanılmıştır. 2.4 Bulgular ve Sonuçlar Kız ve erkek çocukların bağlanma stillerine bakıldığında güvenli
bağlanmada anlamlı farklılık kız çocuklarında görülmüştür (p=0,023<0,05). Yani kız çocuklar erkek çocuklara
göre daha yüksek güvenli bağlanmaya sahiptir. Bu çalışma bulgusu yurt dışında yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği puanlarına bakıldığında cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p=0,012<0,05). Çalışmamızda kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin olumsuz düşüncelerin daha fazla olduğunu göstermiştir. Anne-baba öğrenim durumu ve yaş değişkenleri ile bağlanma
stili (p=0,02<0,05), kaygı (p=0,032<0,05) ve olumsuz düşünceler (p=0,01<0,05) arasında anlamlı farklılık olduğu
görülmüştür. Yordayıcı değişkenlerin kaygı ve güvensiz bağlanma stilleri olduğu görülmektedir. Kaygı düzeyi
yüksek olan öğrencilerin olumsuz düşünceye (x=58,708) ve depresif eğilim (x=11,88) göstermeye yatkın olduğu
anlaşılmaktadır.
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Bilişsel-Yaşantısal Teori ve Düşünme Stilleri
Ayşe Sibel DEMİRTAŞ
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Gazi Üniversitesi

Düşünme klasik tanımıyla insanı diğer canlılardan ayıran aklın bir fonksiyonudur. Eski çağlardan beri pek çok
düşünür, bilim insanı ve filozof düşünme üzerine çalışmalar yapmış ve düşünmeyle ilgili ifadelerde bulunmuşlardır. Ünlü filozof René Descartes (1596-1650), “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözüyle düşünmeyle var olmayı
özdeşleştirmiş; Roma imparatoru ve aynı zamanda en önemli Stoacı filozoflardan biri olarak kabul edilen Marcus
Aurelius (121-180), “Düşünceleriniz ne ise, hayatınız da odur. Hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz” sözüyle düşünmenin insanın yaşamındaki önemini vurgulamıştır. Düşünme sistematik
ya da rastlantısal olarak düşünce üretimi ile sonuçlanan, zihinsel bir süreçtir. Her bireyin bilgi işleme süreci birbirinden farklılık gösterir. Bilgi işleme süreçlerindeki bu farklılıklar alanyazında “düşünme stilleri” başlığı altında
kavramsallaştırılır. Düşünme stilleri, bireylerin kendileri ve sosyal dünya ile ilgili düşünme şekillerini; yargı ve
kararlara varırken bilgileri seçme, yorumlama, anımsama ve kullanma biçimlerini ifade eder. İnsan performansında, bireysel farklılık değişkeni olarak stiller, birçok yazarın ve eğitim psikoloğunun dikkatini çeken bir konu
olmuştur. İnsanların bilgiyi işleme süreçlerindeki farklılıkları bilmek çeşitli alanlarındaki davranışların anlaşılmasında önemli bir faktördür. Alanyazında, düşünme stilleri farklı bakış açılarından ele alınmakta, çeşitli sınıflandırmalara ayrılmaktadır. Karar verme ve bilgi işleme süreçlerine yönelik olarak öne sürülen geleneksel yaklaşımlar
insanların memnuniyetlerini ya da kazançlarını artırmak, acı ya da kayıplarını en aza indirmek için akılcı karar
verme stilini kullandıklarını savunmaktadır. Buna karşın son yıllarda artan bir şekilde çeşitli kuramlar ampirik
gerekçeleriyle bu rasyonel modele meydan okumaktadırlar (Denes-Raj ve Epstein, 1994). Bu yaklaşımlar insanların bilgiyi iki farklı mod içinde işlediklerini varsaymaktadır; bunlardan birisi rasyonel, analitik, kasıtlı, önermeli
gibi terimlerle tanımlanmakta; diğeri ise yaşantısal, otomatik, sezgisel, öyküsel ve natürel terimleriyle tanımlanmaktadır (Denes-Raj ve Epstein, 1994). Bu araştırmanın konusunu oluşturan Bilişsel-Yaşantısal Teori; bilgi işleme
süreçlerini soyutlanmış bir yapıdan ziyade, evrensel bir kişilik teorisi içerisinde ele alması özelliği ile diğer yaklaşımlardan farklılık gösteren ikili bilgi işleme yaklaşımıdır. Bu çalışmada, düşünme stilleri Bilişsel-Yaşantısal
Teori çerçevesinde ele alınarak, beklenen sonuçların psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan uzmanlara
ve eğitim alanındaki diğer araştırmacılara sonraki çalışmaları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.Bu araştırma
betimsel bir araştırma olup, literatür taraması yöntemine dayalı olarak oluşturulmuştur.Düşünme stilleri, yaşamın
çok çeşitli alanlarında bireyin iyilik halini etkileyen önemli bir değişkendir. İnsanların kendileri ve sosyal dünya
ile ilgili düşünme şekillerinin diğer bir deyişle; yargı ve kararlara varırken, bilgileri seçme, yorumlama, anımsama
ve kullanma biçimlerinin, ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi pek çok açıdan önemli bir gerekliliktir. Post-modern
çağın ihtiyaçları göz önüne alındığında artık bireylerden, tek boyutlu düşünme yapısı yerine çok boyutlu bilgi
işleme süreçlerine sahip olması beklenmektedir. Sürekli değişim, gelişim, rekabet, bilgi ve teknoloji kavramlarının
hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, bireylerin hem kendisiyle hem de çevresiyle uyum içerisinde olabilmesi
için gerçeği soyut, doğrusal, analitik çıkarımlar ile kodlayarak yerleşik mantık kurallarına dayalı kararlar veren
akılcı sistem kadar, otomatik, bütüncül, çağrışımsal, sözsüz ve duygu odaklı bilgi işleme süreci olan yaşantısal
sistemi de etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Bilişsel-Yaşantısal Teori’nin bakış açısından, akılcı ve
yaşantısal bilgi işleme sistemlerinin işleyişinin farkında olan bireyler bu iki sistemi etkileşimsel bir şekilde kullanmayı başarabilirler. Dolayısıyla yaşantısal sistemin akılcı sistem üzerindeki etkisinden kaynaklanan otomatik
düşüncelerinin farkına varıp yapılandırmacı bir düşünme sistemi geliştirirler. Yapılandırmacı düşünme, akademik
başarıdan, mesleki başarıya, kişisel, romantik ve sosyal ilişkiler ile öznel iyi oluş gibi yaşamın çeşitli alanlarındaki
mutluluğu yordayan önemli bir faktördür. Günümüzde eğitim sistemlerinden beklenen en önemli görev, öğrencileri hayata hazırlamak ve bunun için onları bilgilerle değil, becerilerle donatmaktır. Bilgisi olan kişinin bilgisi
geçerliliğini bir süre sonra kaybedebilir ancak beceri kazanmış bireyler bu becerilerini yaşamları boyunca çeşitli
ortamlarda kullanabilirler. “Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek” bugünkü eğitimin amaçlarından en
önemlisidir. Eğitim sistemi, öğrencilerin bilgiyi seçme, yorumlama, anımsama ve kullanma biçimlerini geliştirmeyi, diğer bir deyişle düşünme becerileri kazandırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle, 2006-2007 öğretim yılından
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itibaren Düşünme Eğitimi dersi, ilköğretim düzeyinde haftada bir ders saati ve seçmeli olarak okutulmaya başlanmıştır. Düşünme Eğitimi Öğretimi Programı, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmekle kalmayıp, yaşam
koşulları içinde var oluşunun anlamını fark etmesini ve kendi geleceğini belirleyebilmesine imkan tanımaktadır.
Bu araştırmanın konusunu oluşturan düşünme stilleri bu bakımdan önemlidir. Öğrencilerin, akademik başarılarıyla
ilişkili akılcı sistem kadar, kişilerarası ilişkilerinde rol oynayan yaşantısal sistemi de etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Her iki sistemi etkileşimli bir şekilde kullanabilen öğrenciler hem okulda hem de sosyal
hayatta mutluluğu yakalayabilirler. Dahası, yapılandırmacı bir düşünme sistemi geliştiren öğrenciler önlerindeki
pek çok stres faktörü ile etkili bir şekilde başaçıkabilirler. Bu araştırma, Bilişsel-Yaşantısal Teori çerçevesinde
düşünme stillerini ele almasıyla, araştırmacıların ve psikolojik danışmanların hem teoriye hem de düşünme stilleri
kavramına dikkatlerini çekmesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu çalışma, psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan uzmanlara ve eğitim alanında çalışan diğer araştırmacılara sonraki çalışmalar için yol gösterici niteliğindedir.
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İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sedat YEĞEN
Aksaray/Ortaköy Milli Eğitim Müdürlüğü

Tükenmişlik hissi yaşayan çalışanlar, mesleğinin ve işinin gerekenlerini yerine getiremez hale gelmektedirler. Tükenmişlik, insanlar ve dolayısıyla örgütler üzerinde de olumsuz sonuçlara sebep olan bir sendromdur (Cemaloğlu
ve Şahin, 2007: 468). Bu konuda yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde tükenmişliğin özellikle insanlarla
birebir ve yüz yüze iletişim içinde bulunması gereken mesleklerde daha çok olduğu görülmektedir. Eğitim ve
hizmet sektöründe çalışan insanlarda tükenmişlik sendromunun daha fazla görülmesi bu görüşü destekler niteliktedir. Çünkü bu meslekler, insanlarla sürekli olarak yüz yüze iletişim ve etkileşimi gerektirmektedir. Öğretmenlik
mesleği ise -Amerikan Stres Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarında- sağlığı tehlikeye atma ve
günlük karşılaşılan yaşamsal problemler ile mücadele etmeyi zorlaştırma açısından yüksek riski barındıran meslek
gruplarından biri olarak belirtilmiştir (Baltaş ve Baltaş, 1998/ Ertürk ve Keçecioğlu, 2012: 39-40). İlköğretim
matematik öğretmenliği ise diğer branşlara göre eğitim sistemimizin bir sonucu olarak öğrenciler, veliler ve okul
açısından daha çok ön plandadır. Çünkü ülkemizde ilköğretimde yapılan sınavlarda matematik derisinin katsayısı
her zaman daha fazladır. Bu durum ilköğretim matematik öğretmenlerine karşı daha fazla beklenti oluşturmakla
birlikte daha fazla iş yükü verilmektedir. Matematik öğretmenlerinin diğer branşlara kıyasla çok daha fazla emek
ve gayret göstermesi, ulusal düzeydeki bir sorun haline gelen matematik başarısındaki düşüklük sebebiyle diğer
branş öğretmenlerine göre aynı derece de ya da daha az itibar gösterilmesi ve başarısızlık nedeniyle yıkıcı düzeyde
aşırı eleştiri görmesi kurum içinde matematik öğretmenlerinin duyarsızlaşmasına, duygusal tükenmelerine ve düşük başarı hissine kapılmasına sebep olmaktadır. Bu derece ülkemizde önemli bir yere sahip bu branşın tükenmişlik sendromunu ile ilişkisini incelemek problemlere ışık tutmak, başarıyı artırmak, öğretmenlerin daha verimli
çalışmasını sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca literatürde spesifik olarak sadece ilköğretim matematik öğretmenleri üzerinde tükenmişlik sendromu ile çalıştığı kurumun özellikleri, ders verdiği sınıf düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılmış bir araştırma bulunamamıştır. Bu konuda yapılacak olan ilk çalışma ve literatüre
yeni bir bilgi açısından önemlidir. Bu nedenle çalışmada Aksaray ili özel ve kamu ilköğretim kurumlarında çalışan
matematik öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile çalıştığı kurumun özellikleri, ders verdiği sınıf düzeyi ve
demografik değişkenler ile arasındaki ilişkinin incelenmesi temel olarak amaçlanmaktadır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın evreni Aksaray ili 2014\2015 öğretim yılında özel ve kamu ilköğretim okullarında görev
yapan matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırma evreni aynı zamanda örneklemdir. Çalışma kapsamında evren ile çalışılarak tam sayım yapılmıştır. Çalışmanın verileri, öğretmen demografik bilgi formu ve “Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formu (TÖ-KF)” kullanılarak toplanmıştır. Demografik bilgi formu; araştırmacı tarafından
hazırlanmış olup, öğretmenin çalıştığı kurumun özellikleri, ders verdiği sınıf düzeyi ve öğretmenin demografik
özelliklerini içeren bir formdur. Formda öğretmenin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, öğretmenlikte
ve çalıştığı kurumdaki çalışma yılı bilgilerini almaya yönelik sorular bulunmaktadır. Tükenmişlik ölçeği kısa
formu; Pines ve Aronson’un (1988) geliştirdiği Tükenmişlik ölçeğinin tekrar Pines (2005) tarafından araştırmacı
ve uygulayıcıların ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 10 maddeden oluşturduğu kullanımı kolay bir ölçme aracı
olarak uyarlanan kısa formudur. Türkçe’ ye Çapri (2013) tarafından uyarlanan ölçek için r:.91 güvenirlik değeri
elde edilmiştir. Kişilerin mesleki tükenmişlik düzeyini ölçmek üzere yedi dereceli (1 Hiçbir zaman ve 7 Her zaman) 10 maddeden oluşan bir ölçektir. Çalışmada toplanan verilerle öğretmenlere ve çalışılan kurumlara ait demografik bilgileri frekans ve yüzde dağılım sonuçları tablolar halinde belirtilmiştir. Öğretmenlerin tükenmişlik
düzeylerini belirlemek amacıyla ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik
düzeyleri ile çalıştığı kurumun özellikleri, ders verdiği sınıf düzeyi ve demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpım korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin orta derecede ve tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet, yaş, kıdem ve
ders verilen sınıf düzeyi ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
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Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerle Devlet Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki
Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Savaş BERK
Zirve Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ramin ALİYEV
Zirve Üniversitesi

Bir ülkenin ilerlemesi, kalkınması kuşkusuz kaliteli eğitim - öğretim standartlarının sağlanması ile doğrudan ilişkilidir ve kaliteli eğitim - öğretim de nitelikli öğretmenlere bağlıdır. Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarının
şekillenmesinde ve onların istendik davranışlar kazanmalarında önemli görevlere sahiptirler. Öğretmenler, öğrencilerin en çok model aldığı kişiler olmaları, çocukların gelişimlerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamaları, onların davranışlarını şekillendirmeleri açısından çok önemli bir konuma sahiptirler (Fındıkçı, 1991). Bu nedenle, öğretmenlerin iyi öğretmenlik becerileriyle donanmış̧ olmalarının yanı sıra, sağlam ve dengeli kişilik yapısına da sahip olmaları çok önemlidir. Öğretmenler eğitim süreçlerinde, mesleklerini yerine getirirken karşılaşacakları problemlerle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda yeterli eğitim almamaktadırlar. Dolayısıyla, sınıfta problem davranışı olan çocuklarla ve engelli çocuklarla çalışma, ders yükünün fazlalığı ve kalabalık sınıflar, yetersiz
fiziki koşullar, toplumsal ve mesleki desteğin az olması, ödüllendirmenin yetersizliği ve karar verme sürecinde
etkisiz kalma, öğretmenin cinsiyeti, öğretmenin yaşı, öğretmenin hizmet süresi gibi nedenlerden dolayı öğretmenler mesleki tükenmişlik yaşayabilmektedirler. Bunlara ek olarak ülkemizdeki öğretmenlerin mesleklerini bilinçli
olarak seçmemeleri, eğitim programının aşırı yüklü oluşu, eğitim materyallerinin yetersizliği, sık tayinler ve öğretmen yetiştiren kurumların problemleri gibi nedenlerden dolayı da sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bu sorunlar, öğretmenler üzerinde aşırı bir baskıya, strese neden olmakta ve onların mesleki tükenmişlik yaşamalarına yol
açmaktadır. İş, insanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan faaliyettir. İnsanlar
ihtiyaçları karşılandığı zaman islerinde doyuma ulaşırlar. Burger (2006)’a göre insanların yaptığı iş, onların doyum
kaynağını oluşturmaktadır. İş doyumu, çok sayıda yazar ve araştırmacı tarafından farklı tanımlarla ifade edilmiştir.
Locke’ye göre iş doyumu, bireyin işini veya iş deneyimlerini değerlendirmesi sonucunda memnun olması veya
olumlu duygular yaşamasıdır (Kazdin, 2000: 399). Bu araştırma, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile
devlet okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı, resmi ve özel kurumda çalışma değişkenlerine göre incelenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Anahtar kelimeler: Özel eğitim, öğretmen, mesleki tükenmişlik, iş doyumu Yöntem 1. Araştırmanın
Modeli Bu çalışma, karşılaştırmalı ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. İki veya daha çok değişken arasında
birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma desenlerinin tümü “ilişkisel tarama
modelleri” olarak tanımlanır. Bu modellerden biri olan “karşılıklı ilişkisel tarama”, gerçek bir neden sonuç ilişkisi
vermeyen, ancak o yönde bazı ipuçları vererek, bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde diğerinin kestirilebilmesinde yararlı sonuçlar sağlayan bir araştırma düzenidir. Modelde, en olası çözümden başlayarak ilişkilerin sınanması yani karşılaştırma yolu ile belli bir sonucun oluşma nedenleri “tek”e indirgenmeye çalışılır (Karasar,
2005). 2. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, Gaziantep İl merkez ilçe sınırları içerisindeki okullardan
rastgele olarak seçilen örgün eğitim veren resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları ve resmi ve özel eğitim
okulları oluşturmaktadır. Araştırmada, devlet okullarında ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerden
veri toplanmıştır. 2014–2015 eğitim - öğretim yılında Gaziantep ilinde bulunan resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışan normal gelişim gösteren çocuklara eğitim veren 500, resmi ve özel eğitim okullarında
çalışan engelli çocuklara eğitim veren 350 olmak üzere toplam 850 öğretmenin araştırma kapsamına alınmıştır. 3.
Veri Toplama Araçları Araştırmada veriler, aşağıda açıklanan kişisel bilgi formu ve ölçekler aracılığı ile bireysel
uygulama şeklinde toplanmıştır. Bu araştırmada Kaner ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen “Öğretmen
Mesleki Tükenmişlik Ölçeği (ÖMTÖ)” ve Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği”
kullanılmıştır. 3.1. Kişisel Bilgi Formu Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, aylık gelir
düzeyi, okul türü ve mesleği seçme sebebi gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmıştır.3.2. Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği (ÖMTÖ) Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği, öğretmenlerin yaşadıkları mesleki tükenmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (Kaner ve diğ., 2007; Kaner ve
diğ., 2007a). ÖMTÖ 26-madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Beş maddeden oluşan bu alt ölçekte, meslektaşlarıyla ilişki kurmak istememe ve yöneticiler tarafından anlaşılamama ile ilgili maddeler yer almaktadır. Bu alt öl-
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çekte yer alan madde numaraları 21, 22, 24, 25 ve 26’dır. ÖMTÖ’ndeki maddeler, 5’li likert tipi ölçek ile puanlanmaktadır: Beni çok iyi tanımlıyor (5 puan), beni iyi tanımlıyor (4 puan), beni biraz tanımlıyor (3 puan), beni
pek tanımlamıyor (2 puan), beni hiç tanımlamıyor (1 puan). ÖMTÖ’nden yüksek puan almak, yüksek mesleki
tükenmişliği ifade etmektedir. ÖMTÖ’nün alt ölçeklerinin yanı sıra ölçeğin tümünden de puan alınmaktadır. 3.3.
İş Doyumu Ölçeği İşten alınan doyumu ölçmek amacıyla Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen ölçek, 32
maddeden oluşmaktadır. İş yaşamına ilişkin bu maddelerin bireyi ne kadar tatmin ettiği araştırılmakta ve % 0 ile
% 100 arasında değişen bir ölçek üzerinde, öğretmenlerden değerlendirme yapmaları istenmektedir. Likert tipindeki ölçek ‘0’ ile ‘5’ puan arasında değişen puanlardan oluşmaktadır. Ölçekten alınacak puan aralığı 1-160 arasında değişmektedir ve toplam puan arttıkça iş doyumu da artmaktadır. Beklenen/Geçici Sonuçlar Araştırmamız
halen devam etmektedir. Bu araştırmada elde edilecek bulgular, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile
devlet okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı, resmi ve özel kurumda çalışma değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık
gösterecek ilişkinin ortaya çıkaması beklenmektedir. İlişkinin hangi düzeyde ve hangi derecede sonuçlanacağı
çalışmamız sonunda kesinlik kazanacaktır.
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Berger ve Luhmann'ın Sosyal İnşacılığı Açısından Değerin Yeniden İnşası: Profesyonel Askerlikte Değer
Eğitimi
Arş. Gör. Zafer UZUN Okutman Ayşenur MERVE ŞAFAK UZUN

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZKURT

Değerler, toplumsal yapıyı ve toplumsal davranışı anlamlandırma adına sosyolojide olduğu kadar, psikoloji ve
antropolojide de önemli bir rol oynayarak merkezi bir kavram halini almıştır. Weberyan manada bir ideal tip görevini üstelenen değerler, toplumları ve bireyleri nitelemede, zaman içinde değişimin izini sürmede ve tutum ve
davranışların güdüsel temellerini açıklamada kullanılmışlardır. Geçmişten günümüze toplum bilimcilerin ilgisini
çeken bu kavramın toplumsalın araştırılmasındaki önemi ilk sosyologlarca da fark edilmiştir. Örneğin, Durkheim
ve Weber’e göre, toplumsal, kişisel örgütlenmeyi ve değişimi açıklamada değerler yaşamsal bir öneme sahip olduğu kabul edilmiştir (Schwartz, 2006). Toplumsal aktör olarak birey, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak
için toplumun değer, tutum ve inançlarını benimseyerek uyum sağlarken; toplumsal kültürü oluşturan inançlar,
fikirler ve normlar sistemlerinin her birini değer olarak nitelendirir (Tural, 1992). Toplum ya da bireyler tarafından
benimsenen değerler, tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmış değillerdir. Hatta anlam kazandığı yapılar ve duygular ile iç içedirler (Özgüven,1994). Toplumsal yapılarda üretilen değerler ile sosyal aktörün ilk karşılaşması
ailede olmaktadır. Bu süreçte birey, aileye ve ailenin içinde bulunduğu topluma özgü bilgi, beceri, tutum ve değerler ile karşılaşır. Toplumsal yapıda sosyal aktörün üretilen değerler ile ikincil karşılaşması eğitim kurumlarında
gerçekleşmektedir. Toplumun, değer ve normlarının sosyalleşme yöntemi ile bireylere iletmede etkin bir araç olarak kullanılan eğitim kurumları, aynı zamanda öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki
gelişimlerine ve karakter eğitimlerine katkıda bulunmak gibi işlevleri de üstlenmektedir (Ergün,1994; Ercan, 2001;
Akbaş; 2004). Değerler eğitiminin esası gerek ailede gerekse de eğitim kurumlarında değerlerin öğretilmesidir.
Değerler eğitiminin amacı ise toplumsal değer ve normları benimsemiş ve içselleştirmiş bir kişilik/karakter gelişimini sağlamaktır. Bireyin eğitimi ise bireyin içinde bulunduğu toplumun ve toplumu oluşturan sosyal kurumlar ile
olan ilişkisinin bir ürünüdür. Bu etkileşim ilişkisi birey, “iyiyi-kötüyü”, “doğruyu- yanlışı” teorik olarak öğrenip
normlar, kurallar ve kanunların caydırıcı gücü ile karşılamaktadır. Ancak, kurallar ve kanunlar ile yasaklanmış
davranışların (yalan söylemek,, rüşvet almak, kişisel çıkarları her şeyden üstün tutmak, görevi kötüye kullanmaları
ve başkalarına zarar vermeyi düşünmek) varlığı bilgileri yeterince mesleki ve toplumsal değerlerin yeterince içselleştirilememiş olmasının bir göstergesidir (Aydın, 2014 ). Mesleki görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış alan bilgisi ve uzun süreli eğitim alan askerlik mesleği gibi profesyonel mesleklerde (Subaylığın uzmanlık
gerektiren bir meslek olduğuna dair çalışmalar için bakınız Huntington (1957), Janowitz (1960) ve Prandstraller
(1985)) değer eğitiminin nasıl verileceği önemli bir sorunsalı temsil etmektedir. Uzun süreli eğitim hayatı boyunca
askerlerden, bilgi ve tecrübe kazanarak mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler doğrultusunda deneyimlerini
eylemlere dönüştürülmesi beklenmektedir (Raelin, 1999: 25). Askerlerden beklenen diğer bir beklenti de, toplumsal değer ve normları içselleştirmeleri ve kurumsal değerler ile bütünleşmeleridir.
Bu çalışmanın teorik zemini Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın gerçekliğin sosyal inşası kuramı üzerine inşa
edilmiştir. Teoriden yola çıkılarak, askerlik mesleğindeki pratik uygulamalar, karşılaştırmalı olarak betimsel analizler aracılığı ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmanın sonucunda ilk olarak “Eğitim Sosyolojisi” literatürüne genelde “Değer Eğitimi” özelde ise “Askerlikte Değer Eğitimi” konularında kaynaklık edebilecek bir kuramsal bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. İkinci
olarak, İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerika’da sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkan ‘Askeri Sosyoloji’ literatürüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Son olarak gerek askerlik mesleğindeki gerekse de sivil
politika kurucuları ve eğitim programcılarına karar alma süreçlerinde yardımcı olabilecek bir perspektif sunulmaya
çalışılmıştır.
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Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Sahip Oldukları Değerler
Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdem KEKLİK
Niğde Üniversitesi

Yakın tarihlerde başta iletişim teknolojisi olmak üzere teknolojideki ve bilimsel bilgideki olağanüstü ilerlemeler,
“bilgi”ye büyük güç kazandırmıştır ve kazandırmaya devam etmektedir. Çağımızın modern toplumu bilgi toplumu
olarak nitelendirilmektedir. Bilgi toplumuna geçişle birlikte bilginin üretimi ve geçerli bilginin kullanılması ülkeler için önemli bir güç haline gelmiştir. Bilgi toplumu, problem çözebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bilgi toplumunda öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bilgi toplumu olgusuyla
beraber eğitimin, okulun, öğretmenin ve öğrencinin tanımı da yeniden yapılandırılmıştır. Öğrenci, araştıran, bilgiye ulaşma yollarını bilen, sonuca ulaşmada gereksiz bilgileri göz ardı edip bilgiyi ayıklayarak kullanabilen, bilgiye sorgulayıcı, eleştirel yaklaşabilen ve yeni bilgiler üretebilendir. Öğretmen ise, bilgi aktaran konumundan çıkıp
öğrenciye bilgiyi yapılandırmasında rehberlik eden bir özelliğe bürünmüştür. Okul bu süreçte bireye yön veren bir
kurum işlevi görmekte, okul dışında da öğrenme devam etmektedir. Eğitim ise bireye özgün bir yapı taşımak
zorunda kalmıştır. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına, hızlarına ve öğrenme biçimlerine göre eğitim sürecinin
düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Nitekim, Türkiye milli eğitim sistemi de öğretim programlarında 2004 yılında bu gelişmeler doğrultusunda öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan köklü bir değişime ve
yeniliğe yönelmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ, “bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağ” olarak nitelendirilmiş
ve bu özelliklere bağlı olarak toplumun bireylerinin sahip olmaları gereken özellikler “bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme” olarak ortaya konulmuştur. Her ne kadar eğitim, çağımızın yükselen değeri “bilimsel bilgi”yi
merkeze koyan bir anlayışa sahip olsa da, bilgi toplumunda eğitimin sosyal bir işlevi de vardır ve bu işlev değerden
bağımsız değildir. Eğitim, bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazanmasını sağlamada önemli bir araçtır.
Eğitim bir taraftan genç kuşaklara toplumun kültürel değerlerini aktaracak ve geleneksel değerlerin sürekliliğini
sağlayacak diğer taraftan da toplumun geleceğini güven altına almak için eleştirici, yaratıcı, üretken, çağın gereklerine uygun toplumsal değişmeyi sağlamaya çalışan kuşaklar yetiştirecek bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Böyle
bir eğitim yapılanmasının oluşmasında öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin önemi artmaktadır. Bu bağlamda
geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının bilgi çağında değer yönelimlerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır.Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bilgi toplumunda sahip oldukları değerlerin düzeyini belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının sahip oldukları değerlerin cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, mezun olunan
lise türü gibi değişkenlere göre farklılaş farklılaşmadığının ortaya konması da bu araştırmanın bir diğer amacıdır.
Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmaya, Niğde Üniversitesi’nde 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz yarıyılında pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı devam eden 192 gönüllü öğrenci
katılmıştır. Veriler Altunay ve Yalçınkaya (2011) tarafından geliştirilen “Değerler Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Bilgi toplumunda değerleri belirlemek amacıyla geliştirilen bu ölçek 5’li Likert tipinde 38 maddeden oluşmaktadır. “Geleneksel”, “evrensel” ve “hedonistik” olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Altunay ve Yalçınkaya (2011) bu alt ölçeklere ilişkin Cronbach alpha değerlerini sırasıyla 0.86, 0.92 ve0.75 olarak rapor etmişlerdir.
Analizler SPSS 22 kullanılarak MANOVA ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 108’i (%56.3) kadın ve 84’ü
(%43.8) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 33 yıl (M=23.6; SD=2.2) arasında değişmektedir. Katılımcıların
%48’inin annesi ve %41’inin babası ilkokul mezunudur. Öğretmen adaylarının “geleneksel” ve “hedonistik” değerlerinin cinsiyete göre farklılaştığı, en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimine göre “geleneksel”, “evrensel” ve
“hedonistik” değerlerinin farklılaştığı, anne ve baba eğitim düzeyine göre “evrensel” değerlerin farklılaştığı ancak
bölümlerine, mezun oldukları lise türüne ve üniversite mezunu olup olmadıklarına, güncel olayları takip etme
durumlarına göre değerler arasında manidar bir fark olmadığı yapılan analizler sonucunda ortaya çıkmıştır.Katılımcıların 108’i (%56.3) kadın ve 84’ü (%43.8) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 33 yıl (M=23.6; SD=2.2)
arasında değişmektedir. Katılımcıların %48’inin annesi ve %41’inin babası ilkokul mezunudur. Öğretmen adaylarının “geleneksel” ve “hedonistik” değerlerinin cinsiyete göre farklılaştığı, en uzun süre yaşadıkları yerleşim
birimine göre “geleneksel”, “evrensel” ve “hedonistik” değerlerinin farklılaştığı, anne ve baba eğitim düzeyine
göre “evrensel” değerlerin farklılaştığı ancak bölümlerine, mezun oldukları lise türüne ve üniversite mezunu olup
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olmadıklarına, güncel olayları takip etme durumlarına göre değerler arasında manidar bir fark olmadığı yapılan
analizler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Değer, geleneksel değer, evrensel değer, hedonistik değer, öğretmen adayları
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Öğretmenlerin Farklı Etnik Kökendeki ve Sosyo-Ekonomik Sınıftaki Öğrencilere Yönelik Tutumlarının
Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Eda BÜTÜN

Arş. Gör. Elif Mercan UZUN

Aynı meslek grubuna üye bireylere, mesleklerine özgü tipik değerleri, özellikleri açıklayan ve bir nevi sınırlarını
belirleyen evrensel kurallar dizisinin tümüne meslek etiği denir (Airaksinen, 1998). Mesleki değerler, her meslek
grubunun iç dinamiklerine ve kendine özgü özelliklerine uygun şekilde biçimlenmektedir. Bu değerler meslek
etiği kodlarını oluşturmaktadır. Meslek etiği kodlarının amacı, meslek üyeleri arasından temel mesleki değerlere
uygun davranmayanları ayırmak, meslek üyeleri arasındaki rekabeti düzenlemek ve mesleğin kendine özgü değerlerinin devamlılığını sağlamaktır. Özellikle insanı ilgilendiren meslek gruplarında, meslek etiği kodları yükseköğrenim kurumlarından mezun olurken içilen antlar ile bireylere benimsetilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlik mesleğinde de “Öğretmen Andı” öğretmenlerin meslek etiği kodlarını açıklamaktadır. Bu antta profesyonellik, eşitlik,
adalet, dürüstlük, doğruluk, güven, mesleki bağlılık ve tarafsızlık gibi pek çok evrensel ilkeye yönelik temel değerlere yer verilmektedir. Çünkü öğretmenler mesleki hayatlarında birbirinden çok farklı etnik kökenden, kültürden, sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocuklar ile karşılaşmaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra bu çocukların bireysel özellikleri, yetenekleri, ilgi ve becerileri de birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Öğretmenlerden sınıflarında tüm farklılıklara sahip öğrencilere eşit şekilde yaklaşmaları beklenmektedir. Ancak insan faktörü söz konusu olduğunda olması beklenen öğrencilere eşit yaklaşım öğrencinin aleyhine olacak şekilde eşitsizliğe dönüşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uygun davranması toplumsal açıdan ayrı bir
önem taşımaktadır. Çünkü okul, çocuğun hayata yönelik yargılarının ve beklentilerinin ilk oluştuğu kurumlardan
birisidir. Böyle bir ortamda çocuğun adalet, eşitlik, tarafsızlık ve güven gibi birçok değeri benimsemesi ve hayatında uygulamaya geçirebilmesi için ilk adımları atabilmesi önemlidir. Bunun için öğretmenlerin okulda çocuklara
en doğru şekilde rol model olmaları gerekmektedir. Okulda farklı muamele gören, dışlanan öğrenciler toplumsal
değerlere olan inancını yitirmekte, kendini fark ettirmek ve kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlıklara karşı
çözümü farklı şekillerde aramaya çalıştıklarına hepimiz şahit olmaktayız. Bu nedenle, çalışmada öğretmenlerin
farklı etnik köken ve sosyo ekonomik düzeydeki ailelerden gelen öğrencilere yönelik davranışları mesleki etik
değerler açısından değerlendirilmektedir. Çalışma farkında olarak ya da olmayarak bu tür davranışlarda bulunan
öğretmenlerin davranışlarının sonuçlarını görmeleri ve özeleştiri yaparak doğru davranış kalıplarını benimsemeleri
açısından önem taşımaktadır.
Bireylerin algılarının, tutumlarının ve süreçlerin daha iyi anlaşılması nitel araştırma yöntemleri ile mümkün olabilmektedir (Glesne, 2012). Bu nedenle, çalışma öğretmenlerin sınıflarındaki farklı etnik köken ve sosyo ekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocuklara yaklaşımlarını mesleki etik değerler açısından detaylı bir şekilde değerlendirebilmek için nitel desende tasarlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, bireylerin farkında olduğu fakat derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığı
olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada olgunun küçük örneklemler üzerinde derinlemesine anlaşılması ve incelenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır (Patton, 2014). Araştırmaya katılan katılımcılar Samsun’un değişik yerlerindeki okullarda görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerden dördü okul öncesi altısı ise ilkokul öğretmenidir. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 2-21 yıl arasında değişmekte olup yedisi köy okulunda, on üçü merkezde bulunan okullarda çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin farklı etnik köken ve sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocuklara yaklaşımlarını
belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Olgu bilim çalışmalarında katılımcıların
araştırılan olgu ile yaşanmış deneyimlere sahip olmaları ve yaşanmış deneyimlerini açıkça ifade edibilmelerini
sağlamak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygun bulunumuştur (Creswell, 2013). Bunun yanı sıra soruların esnek olması ve katılımcılardan spesifik veriler toplanmasına imkan vermesi nedeniyle de bu görüşme tekniği
seçilmiştir (Merriam, 2013). Görüşmeler katılımcılarla bire bir, katılımcılarla önceden belirlenmiş yerlerde, ses
kaydı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama olarak 30-50 dakika arasında sürmüştür. Araştırmada
elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bunun için öncelikle görüşmeler yazılı ortama aktarılmıştır. Ardından veriler kodlanmış, bir kod listesi hazırlanmıştır. Belirlenen kodlardan yola çıkılarak,
ana temalar tespit edilmiş ve veriler temalara göre yeniden düzenlenmiştir.
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin davranışları meslek etiği kodları üzerinden incelendiğinde en fazla eşitlik, tarafsızlık ve adalet gibi kodlarda ikileme düştükleri görülmektedir. Öğretmenlerin, eğitimde ailenin önemini yaşadıkları tecrübelerden hareketle fark ettikleri görülmektedir. Bu durum öğretmenleri daha okul öncesi basamağında
öğrencileri tanımaya, seçmeye ya da elemeye yönlendirmektedir. Öğretmenler sosyo ekonomik düzeyi ve eğitim
düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarını seçmeme eğilimi göstermektedir. Çünkü bu tip aileler çocuklarıyla ilgilenmemekte, çocuklarının ihtiyaçlarına ve okulun özellikle maddiyata dayalı taleplerine karşı duyarsız kalabilmektedirler. Bu nedenle çocuğun başarısı sadece öğretmenin ve çocuğun sınıf içindeki çabasıyla sınırlı kalmakta ve
çocuk çoğunlukla başarısız olmaktadır. Bu durum, öğretmene mal edilerek öğretmen başarısız olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada dikkat çekici ve beklenmeyen sonuçlardan biri de öğretmenlerin kendi içlerindeki rekabette mesleki etik ilkeleri göz ardı etmeleridir. Yapılan çalışmada velilerin belirli öğretmenleri tercih etme eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır. Veliler bu tercihi yaparken öğretmenin bir önceki sınıfının başarısını göz önünde
bulundurmaktadır. Öğretmenler çocukları ile ilgili olan ailelerle birebir görüşmeler yaparak sınıflarına çekmeye
çalışmaktadırlar. Özelikle kendi memleketlerinde bulunan öğretmenler çevreyi de iyi tanımanın avantajını kullanarak aile desteği alabileceğini düşündükleri çocukları sınıflarına almaya çalışmaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin,
kendilerini denetleme, işlerine karışma ihtimali olan velilerin çocuklarını sınıflarında istememelerine rağmen bu
velilerin çocuklarına sınıflarında pozitif ayrımcılık yaptıkları görülmektedir. Çünkü bu veliler öğretmen, öğrenci,
veli ilişkisinde aksayan herhangi bir durumla karşılaştıklarında haklarını arama noktasındaki yasal süreci son derece iyi bilmektedirler. Öğretmenlerin çocuklar arasında ayrım yapmasının nedenlerinden birinin de manevi tatmin
olduğu görülmektedir. Öğretmenler özellikle belirli etnik kökendeki ailelerin çocuklarını ilkokulda başarılı olsa
bile ilerleyen dönemlerde okuldan aldıklarını belirtmektedirler. Bu nedenle öğretmenler gösterdikleri çabanın karşılığını alamayacaklarını düşündükleri için belirli etnik kökenden gelen ailelerin çocuklarını sınıflarında istememektedirler. Yapılan çalışmada, öğretmenlerin temizlik ve hijyen kurallarına uymayan çocuklara karşı da mesafeli
oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler özellikle bulaşma ihtimali olan böcekleri (bit, pire, sirke) taşıyan öğrencilere
dokunmaktan çekinmektedirler. Bu durum da öğrenciler arasında ayrım yapmalarına neden olan etkenlerden biridir.
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Türk Eğitim Sisteminde Önemli Bir Dönüm Noktası: Mustafa Necati’nin Eğitim Politikası
Yrd. Doç. Dr. Fatma Hürrem YILDIZ
Giresun Üniversitesi

Mustafa Necati, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde 1. dönem milletvekilliği, İmar, Adalet ve Eğitim Bakanlığı yapmış
önemli bir Türk aydınıdır. Mustafa Necati yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yedinci Milli Eğitim
Bakanıdır ve bakanlığı döneminde oldukça önemli gelişmelere imza atmıştır. Öyle ki göreve gelir gelmez uzmanları toplamış; on bir yıllık eğitim planı yapılmasını istemiştir. Yine bir ilkokul programı hazırlamış ve bu programın
gelişmiş Avrupa ülkeleri ile paralel yürümesini sağlamıştır. Ortaöğretime devam eden öğrencilerden ücret alınmamasını sağlamış, kitapların devlet eliyle basılarak öğrencilere ücretsiz dağıtılmasına ön ayak olmuştur. Avrupa'nın
eğitim alanında gösterdiği gelişmeleri yakından takip etmek istemiş ve bu amaçla Avrupa'ya öğrenci gönderilmesini sağlamıştır. Özellikle bir yükseköğretim kurumu olan İstanbul Darülfünunu'nun gelişmesi için yabancı uzmanların ülkeye davet edilmesine sıcak bakmış; bu hususta John Dewey'in Türkiye'ye gelerek ülkenin eğitim sisteminde yer alan aksaklıkları ve bunlara bulduğu çözüm önerilerini yayımladığı raporuna büyük önem atfetmiştir.
Bu raporda yer alan maddelerin birçoğunu uygulamaya geçirmiştir. Köyün ve köylünün eğitilmesi konusuna oldukça fazla önem vermiş ve bu hususta Kayseri'de ve Denizli'de köy öğretmen okulları açmıştır. Mustafa Necati'nin Türk eğitim sisteminde önemli bir dönüm noktası olmasını sağlayan eğitim politikasını açıklayan bu araştırmanın kapsamı aşağıda yer alan ana problem ve alt problemlerin yanıtlanmasıyla belirlenecektir.Ana problem:
Mustafa Necati'nin yürüttüğü eğitim politikasının Türk eğitim sistemine katkıları nelerdir? Alt problemler: Mustafa Necati'nin eğitim geçmişi nasıldır? Hukuk müşavirliği yapmış olmasının yürüttüğü eğitim politikasına ne gibi
bir etkisi olmuştur? Mustafa Necati'nin Milli Mücadele yıllarında gösterdiği başarı nasıldır? İmar Bakanlığı sırasında ne gibi başarılara imza atmıştır? Adalet Bakanlığı sırasında ne gibi başarılara imza atmıştır? Milli Eğitim
Bakanlığı'na getirilmesiyle öncelikle hangi görevleri ifa etmiştir? Eğitim Bakanlığı döneminde ilköğretime yönelik
çalışmaları nelerdir? Ortaöğretime yönelik ne gibi çalışmalar yapmıştır? İstanbul Darülfünunu'nun iyileştirilmesi
için nasıl bir çaba göstermiştir? Avrupa'ya niçin öğrenci önderilmesini istemiştir? Yabancı okulları nasıl kontrol
etmeye çalışmıştır? Köy öğretmen okullarını hangi amaçlarla açmıştır? Talim ve Terbiye Heyeti'ni kurmaktaki
amacı nedir? Göreve gelir gelmez niçin on bir yıllık eğitim planı yapışmasını istemiştir? John Dewey'in Türk
eğitim sistemine ilişkin yazdığı raporda yer alan maddelerden hangilerini uygulamaya geçirebilmiştir? İstanbul
Darülfünunu'na ilişkin algısı nasıldır? Araştırma, belgelerden yararlanmaya dayalı kuramsal bir çalışmadır. Konu
ile ilgili literatür taranarak, bu tarama sonucunda elde edilen bilgilerin, Türk eğitim sistemi içerisinde nasıl bir
öneme sahip olduğu, araştırmacı tarafından eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilecektir. Araştırmanın belgelerden yararlanmaya dayalı kuramsal bir çalışma olması nedeniyle, oluşturulma aşamasında yalnızca literatür taraması yapılacaktır. Bu nedenle uygulamalı çalışmalarda olduğu gibi herhangi bir bulgu ortaya koyma söz konusu
değildir.
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Akademik Başarıya Etki Eden Sosyo-Ekonomik Statü, Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Akademik ÖzYeterlik Algısının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örnekleminde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Nizam BEDER
Kara Harp Okulu

Öğr. Gör. Dr. Şahin ÇETİN
Kara Harp Okulu

Doç. Dr. Memet ERKENEKLİ
Kara Harp Okulu

Öğrencilerinin başarısını etkileyen faktörler ile ilgili, Özbaş (2012: 61) tarafından yapılan çalışmada, kız ya da
erkek tüm öğrencilerin eğitim sürecini etkileyen en önemli değişkenlerin aile kaynaklı olduğu ifade edilmiştir.
Topçu ve Uzundumlu (2012: 51) tarafından yapılan çalışmada, akademik başarıyı etkileyen faktörler üç ana grupta
toplanmış ve bu faktörler öğrenciye bağlı (demografik, kişilik, psikolojik ve sağlık), akademik personele bağlı
(dersi sunuş şekli, motive etme ve bilgiyi aktarabilme becerisi) ve çevresel faktörler şeklinde sıralanmıştır. Akademik başarı birçok faktör tarafından etkilenirken ailenin gelir durumu, eğitim seviyesi, mesleki statüsü ile öğrencilerin kişilik özellikleri ve akademik öz-yeterlik algı düzeyinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu değişkenlerin
ayrı ayrı akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmakla birlikte (Ergül, 2006; Köse,
2006; Gelbal, 2008; Meydan ve Polat, 2013; Recepoğlu vd., 2013), değişkenlerin birbirleri üzerindeki muhtemel
etkileri bütüncül bir yaklaşımla inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Gelinen nokta itibarıyla, sosyoekonomik statü, beş faktör kişilik özellikleri, akademik öz-yeterlik algı düzeyi ve akademik başarı değişkenlerinin
birbirleri üzerindeki muhtemel etkileri bütüncül bir yaklaşımla ortaya konmak istenmiştir. Bu yaklaşımla, üniversite öğrencilerinin başarı durumlarının ele alınan değişkenler nispetinde daha net olarak anlaşılması planlanmıştır.
Ulaşılan sonuçların değerlendirmeye alınarak eğitim sisteminin daha etkin uygulanabilmesine yardımcı olma
amacı güdülmüştür. Yapılan yazın taraması ve incelemeler neticesinde, yukarıda yer alan değişkenlerin aralarındaki ilişkiler göz önüne alınarak bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.Araştırma nicel yönelimli bir model analizini esas almaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılacaktır. 5’li Likert tipinde ve 44 sorudan oluşan kişilik
ölçeği, 4’lü likert tipinde ve 7 sorudan oluşan akademik öz-yeterlik ölçeği ve Çağıl (2006)’ın geliştirmiş olduğu
SES ölçeği kullanılarak, Ankara ilindeki Gazi Üniversitesinde okuyan lisansüstü seviyesinde öğrenim gören 400
öğrenciye uygulanacaktır. Analizler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Elde
edilen verilere bağımsız örneklem t-testi, Anova, Korelasyon ve Regresyon analizi uygulanacaktır.Kişilik ölçeği
Benet-Martinez ve John (Akt. Sümer vd., 2005) tarafından “Beş Faktör Kişilik Envanteri” (The Big Five Inventory) ismiyle geliştirilmiş olup, beş boyutu ölçümlemek üzere 44 maddeden oluşmaktadır. Araştırmacıların hızlı
ve gerçekçi değerlendirmeleri açısından kısa hazırlanan bu ölçek, kişilik özelliklerinden nörotiklik, dışa dönüklük,
gelişime açıklık, uyumluluk ve öz disiplin (sorumluluk) boyutlarını ölçmektedir. Zaman sınırlaması olmayan ölçek
5’li Likert tipinde (1) Hiç Tanımlamıyor, (2) Çok az Tanımlıyor, (3) Kısmen Tanımlıyor, (4) Oldukça Tanımlıyor
ve (5) Tamamen Tanımlıyor şeklinde hazırlanmıştır. Beş faktör kişilik ölçeğinin bu çalışmada seçilmesinin nedeni,
daha önce özellikle kültürlerarası yapılan çalışmalarda kullanılarak güvenilirliği ve geçerliliğinin test edilmiş olmasıdır. Schmitt ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada, beş faktör kişilik ölçeğinin iç güvenilirlikleri
(Cronbach alfa değerleri) nörotiklik için .79, dışa dönüklük için .77, gelişime açıklık için .76, uyumluluk için .70
ve öz disiplin için .78 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Sümer (2005) tarafından yapılmış
olup, yapılan bir çalışmada beş faktör kişilik boyutlarının güvenilirlik değerleri .64 ile .77 arasında değiştiği belirlenmiştir (Sümer vd., 2005). Çalışmada, üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterlik algı düzeyini tespit etmek
amacıyla Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.
Toplam 7 maddeden oluşan ölçek, öz-yeterlik algısını tek boyutta değerlendirmektedir. Ölçek 4’lü Likert tipinde
(1) Bana Tamamen Uyuyor, (2) Bana Uyuyor, (3) Bana Çok Az Uyuyor, (4) Bana Hiç Uymuyor şeklinde hazırlanmıştır. Katılımcılardan her bir madde için kendilerini en iyi ve gerçek olarak ifade eden seçenekleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçek, “Başarısız olacağım herhangi bir sınav düşünemiyorum”, “Bir yazılı sınav çok zor olsa bile,
onu başaracağımı biliyorum”, “Yeterince hazırlandığım zaman sınavlarda daima yüksek başarı elde ederim”, gibi
maddelerden oluşmaktadır. Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği Yılmaz ve arkadaşları (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Gazi Teknik Eğitim Fakültesi (%33,7), Ankara Eğitim Fakültesi (%12,8) ve Hacettepe Eğitim Fakültesinden (%53,5) olmak üzere 672 öğrenciye uygulanan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .79 olarak tespit edilmiştir.
Sosyo-ekonomik Statü ölçeği Çağıl (2006) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek hane kavramını esas almıştır. SES
gruplaması için hanenin eğitim ve meslek durumu kullanılmaktadır. Öğrencilerin SES puanlaması ise şu formüle
göre yapılmıştır. Baba (meslek+eğitim)X0,7+Anne (meslek+eğitim)X0,3 Meslek ve eğitimin hesaplanması için

144

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
bazı değerler verilmiştir. Akademik başarı bağımlı değişkeni için ise tüm dönemlerin ortalaması alınmıştır.Öncelikle bireyin beş faktör kişilik özelliklerinin onun akademik başarısını etkileyeceği olumlu olarak algılanan faktörlerin başarıyı artıracağı, nevrotiklik gibi değişkenlerin ise başarıyı düşüreceği değerlendirilmektedir. Ailenin SES
düzeyinin de benzer şekilde akademik başarıyı etkileyeceği değerlendirilmektedir. SES düzeyi arttıkça çocuğun
akademik başarısının da artacağı muhtemeldir. Benzer şekilde öğrencinin bir şeyi başaracağına ilişkin inancı anlamında kullanılan akademik öz-yeterlik algısının da başarıyı pozitif yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Ayrıca bağımsız değişkenlerin birbirleri ile anlamlı ilişki içerisinde olmaları beklenmektedir.
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Okul Yöneticilerinin Eğitim ve Okul Yönetiminde Yenileşme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKIN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Literatürde yenileşme; etkilenenler tarafından yeni olarak algılanan bir düşünce, uygulama ya da hedef (Rogers,
2003, 12), var olan alışkanlıklarda, kurallarda ve uygulamalarda yeni bir şeyin girişiyle yapılan değişiklik (Noone,
2000, 26), ortaya yeni bir şeyler koymak ve alışılmış olanda değişiklik yapmak (English, 2006, 507) gibi farklı
şekillerde tanımlanmaktadır. Başaran (2004, 203) ise yenileşmeyi “çevrenin değişen gereksinimlerini karşılamak
için örgütsel amaçları değiştirmek; örgütün yapı, işlev ve üretim süreçlerini yeniden örgütlemek” olarak tanımlamaktadır.
Hizmet alanındaki yenileşmeler teknolojik olabileceği gibi örgütsel ve ilişkisel değişimleri, insan ve örgütün kapasitesini hedef alan konularda da olabilmektedir (Howells & Tether, 2004). Eğitim yönetiminde yenileşme, yönetişim, okul örgütlenmesi ve yönetimi, okul çapında reform, öğretim programı ya da öğretime ilişkin stratejilerle
ilgili olarak ele alınabilir (English, 2006, 507). Ülkemizde kredili sistem, sekiz yıllık kesintisiz eğitim, eğitim
programlarının yapılandırmacı anlayışa göre düzenlenmesi, planların çoklu zeka kuramı ilkelerine göre düzenlenmesi, toplam nitelik yönetimi uygulamaları, stratejik planlama uygulamaları, liselerin dört yıla çıkarılması, öğretmen kariyer basamakları uygulaması, zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılması gibi uygulamaların yenileşme çabaları olarak görülebileceği söylenebilir. Ne var ki, bu çabaların önemli bir bölümü kısa sürede ya uygulamadan
kaldırılmış ya sistemce dışlanmış ya da özümlenerek etkisiz hale getirilmiştir.
Yenileşmenin benimsenme düzeyi; görece avantajı, uygunluğu, karmaşıklığı, denenebilirliği ve gözlenebilirliği ile
yakından ilgilidir. Bireyler tarafından yenileşmenin görece avantajının, uygunluğunun, denenebilirliğinin ve gözlenebilirliğinin yüksek ve karmaşıklığının düşük olarak algılanması; yenileşmenin benimsenme hızını ve düzeyini
arttırmaktadır (Rogers, 2003, 15–16). Ülkemizdeki yenileşme çabalarında yapılacak olan yenileşmenin görece
avantajının yeterince dikkate alınmadığı düşünülmektedir. Planlanan yenileşmeler; görece avantaj ilkesini gözetmek yerine gelişmiş ülke uygulamalarının yeterince araştırılmadan, denenebilirliği ve uygunluğu saptanmadan
uygulamaya konulması şeklinde yapılmaktadır. Ülkemizdeki yenileşme çabalarında gözlenebilirlik ilkesinin de
dikkate alınmadığı söylenebilir. Okul müdürlerinin seçimine ilişkin uygulamaların çok hızlı biçimde değişmesi,
yenileşmenin sonuçlarını gözlemek gibi bir kaygının olmadığını ortaya koymaktadır.
Okulun etkili bir şekilde yönetilmesi öğrenci başarısının önemli yordayıcılarından biridir (Leithwood & Jantzi,
2008). Bu nedenle okulların yönetilmesi eğitim hedeflerimize ulaşmak için oldukça önemli bir konudur. Merkeziyetçi bir anlayışla yönetilen Türk Eğitim Sisteminde okul müdürlerinin içinde kalacağı çerçevenin belli olması
okul müdürlerinin hareket alanını kısıtlıyor olsa da okul müdürlerinin farklılıklarını ortaya koymak adına yapabilecekleri çok şey olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. O halde okullarda yenileşme çalışmalarında okul müdürlerinin rollerinin iki boyutta ele alınabileceği söylenebilir. İlk boyutta okul müdürünün görevi merkezi yenileştirme çabalarının okullarında benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. İkinci boyutta ise okul müdürü okulun iç dinamiklerinden yola çıkarak okula özel yenileştirme çalışmaları yapacaktır.
Okullarda amaçlanan başarının elde edilebilmesi için merkezin yenileşme girişimlerinin yanında okul çaplı yenileşmelere de gereksinim olduğu ileri sürülebilir. Çünkü merkezden ancak genel uygulamalar tasarlanabilecektir.
Okullara özel durumlar ise okul yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bu nedenler okul yöneticilerinin okul çaplı
yenileşmeye ilişkin görüşleri de önemli görülmektedir.Bu araştırmada bu problemden yola çıkarak, okul yöneticilerinin eğitim ve okul yönetiminde yenileşme uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 25 okul yöneticisi yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış araştırma soruları okul yöneticilerine yöneltilmiş ve yanıtlar kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.
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Beklenen Geçici Sonuçlar: Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin Bakanlığın yenileşme uygulamalarına eleştirel yaklaşması, yeterince denenmeyen, uygunluğu gözden geçirilmeyen, görece üstünlüğü gözetilmeyen uygulamalara ilişkin görüşlerini bildirmesi beklenmektedir. Okul çaplı yenileşme uygulamalarının ise yeterince yapılmadığının ortaya çıkması beklenmektedir.

KAYNAKÇA
Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri (3. Baskı). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
English, F. W. (2006). Encyclopedia of Educational Leadership and Administration. California: Sage Publications.
Howells, J. & Tether, B. (2004). Innovation in services: issues at stake and trends: final report. Brussels: Commission of the European Communities.
Leithwood, K. & Jantzi, D. (2008). Linking Leadership to Student Learning: The Contributions of Leader Efficacy.
Educational Administration Quarterly. 44 (4), 496–528.
Noone, L. K. P. (2000). Percieved Barriers to Innovation in Higher Education Among Key Institutional Desicion
Makers at Selected Regionally Accredited Baccalauteate Degree Granting Institutions. Unpublished doctoral
thesis. The Union Institute Graduate Collage of Interdisciplinary Arts and Sciences. USA.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (fifth edition). Free Pres: New York.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Yenileşme.

147

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
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Öğretmenlik mesleğinin profesyonelliği eğitimde güncel bir konu haline gelmiştir. Öğretmenlik mesleğinin profesyonelliğinin artırılması mesleği güçlendirecek ve öğrenci başarısına olumlu katkı sağlayacak bir durumdur.
Profesyonel bir mesleğin şunlara sahip olması beklenmektedir: 1) Başkalarına yardım eden hizmetler sunar (Robards, 2008), 2) mesleği icra eden profesyonellerin işlerini icra etmek için elde edilmesi kolay olmayan, pratik ve
teoriye dayalı değerli ve gerekli bilgilere sahip olması (Howsam, 1976; Krause, 1996), 3) profesyonelliğin müşteriye hizmet sunarken karar vermeyi gerekli kılması (Friedson, 2001), 4) meslek icra eden profesyoneller, mesleğin
yasal zeminini düzenleyen ve hesap verebilirliği vurgulayan etik kodları düzenleyen örgütlere / odalara sahiptir
(Robards, 2008). Bütün bunların yanında profesyonellerin özerk çalışma alanlarına sahip olması da mesleği güçlendiren bir unsur olmaktadır. Birçok ülkede öğretmenlik mesleği ilerleme imajı ve hesapverebilirliğin gereklerinden dolayı mücadele etmektedir. Örneğin Finlandiya’da öğretmen yetiştirmenin merkezi misyonu, öğretmenlik
mesleğinin profesyonelliğini zenginleştireceği varsayılan, öğretme işine araştırma temelli yaklaşım olarak bakılmaktadır (Westburry, Hansen, Kansanen ve Björkvist, 2005). Norveç Eğitim Sendikası öğretmenlik mesleğini
statüsü ve meşruiyetini artırma çabaları güdmektedir (Mausethagen ve Granludn, 2012). Öğretmenlik mesleğinin
kalitesini artırma yollarından birisi öğretmenlerin milli mesleki öğretim standartları temelinde sertifikalandırılmalarının sağlanmasıdır (Okas, Schaaf, Krull, 2014). İlgili literatürde öğretmenlik mesleğinin profesyonelliği ile ilgili
çeşitli araştırmalara rastlanmakla birlikte mesleğin profesyonellik düzeyini betimleyen yeter sayıda ölçme aracı
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun yanında Türkiye bağlamında öğretmenlik mesleğinin profesyonellik
düzeyini ortaya koyan bir ölçme araçlarına (Altınkurt, Yılmaz, 2014; Uzun, Paliç, Akdeniz, 2013) rastlanmakla
birlikte bu konuda farklı perspektifler içeren ölçme araçlarına ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkündür. Buradan hareketle, bu araştırma kapsamında, öğretmen görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin profesyonellik düzeyini betimlemeyi / ölçmeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında öncelikle öğretmenlik mesleğinin profesyonelliği ile ilgili alanyazın okuması yapılmıştır. Taslak
ölçme aracı şu aşamalardan geçirilerek oluşturulmuştur: Kamu okullarında görev yapan 10 öğretmene öğretmenlik
mesleğinin profesyonelliği ve ilgili kavramlar / yapılar açıklanmış ve ardından öğretmenlerden öğretmenlik mesleğinin profesyonelliğinin göstergeleri olabilecek ifadeler yazmaları istenmiştir. Gönüllü katılımcı öğretmenlerden
elde edilen ifadeler ve alanyazına dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen taslak ölçme aracı, eğitim
yönetimi yüksek lisans programına kayıtlı 11 öğrenci tarafından gelen geri bildirimler de kullanılarak pilot uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Taslak ölçme aracında şu başlıklara / bileşenlere / yapılara ilişkin ifadeler yer almıştır: Mesleki bağlılık; mesleki özerklik; mesleğin kamusal hizmetine duyulan inanç, toplum nezdinde talep edilen, saygın önemli bilgi ve beceriye sahip olma; mesleğin sivil toplum örgütlenmesinin gücü; çalışma disiplini, öz
denetim, yüksek standartlar, mesleki bilinç; mesleki gelişim ve duyarlılık; etik ilkerin mevcudiyeti. Taslak ölçme
aracı 5’li Likert türünde olup ilgili ifadelere / göstergelere katılım düzeyleri sorulmuştur. Taslak ölçme aracı 3’ü
olumsuz 62’si olumsuz olmak üzere; 209’u Düzce, 87’si Zonguldak, 6’sı Kocaeli ve 13’ü İstanbul’da olmak üzere
toplam 315 öğretmene uygulanmıştır.Öğretmen profesyonelliğini ölçmesi amacıyla geliştirilen taslak ölçme aracının analizinde önce açımlayıcı faktör analizi (AFA) ardından da ortaya çıkan yapının / modelin uyumunu ortaya
koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. AFA kapsamında verinin analiz için uygunluğunu
ortaya koyan KMO ve Barlett testlerine bakılmıştır. AFA’da temel bileşenler analizi ve döndürme yöntemi olarak
da dik döndürme kullanılmıştır. Özdeğeri 1’ün üzerinde olan boyutlar dikkate alınmış; faktör yük değeri, .30’un
altında olan ifadeler ölçme aracından çıkarılmıştır. DFA analizi Lisrel programıyla yapılmış olup ilgili uyum indeksleri olan RMSE, RMR, GFI, AGFI, NFI, NNFI ve CFI değerleri incelenmiştir.KMO değeri .911; Bartlett testi
ise anlamlı (.000) çıkmıştır. Bu değerler verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bunun yanında
verilerin normal dağılmasına ilişkin yapılan analizlerde çarpıklık katsayısı -,029 ve basıklık katsayısı ise -,038
çıkmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizleri (AFA) sonucunda düşük faktör yük değeri veren / herhangi bir boyutta yer almayan / aynı anda birden fazla boyutta benzer faktör yük değerleri veren 19 ifade ölçekten çıkarıldıktan,
öğretmenlik mesleğinin profesyonellik düzeyini betimleyen ölçek 9 boyuttan ve 46 maddeden / ifadeden oluşmuştur. Buna göre; 1. Boyuta “Öğretmen Kalitesi ve Mesleki Duyarlık”; 2. Boyuta “Üst Yönetim ve Toplum Nezdinde
Mesleğe İlişkin Algı”; 3. Boyuta “Mesleğe Bsğlılık”; 4. Boyuta “Üst Düzey Bilgi ve Beceri”; 5. Boyuta “Mesleki
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Disiplin”; 6. Boyuta “Mesleki Gelişim”; 7. Boyuta “Toplumun Mesleğe Verdiği Değer”; 8. Boyuta, “Mesleğin
Önemine İlişkin Algı” ve 9. Boyuta ise, “Mesleki Özerklik” isimleri verilmiştir. Boyutların açıkladıkları varyans
oranları sırasıyla şu şekildedir: 1. Boyut: 14, 43; 2. Boyut 10,23; 3. Boyut 8,03; 4. Boyut 4,88; 5. Boyut 4,74; 6.
Boyut 4,46; 7. Boyut 4,44; 8. Boyut 3,97 ve 9. Boyut 3,78 olup 9 boyutun açıkladığı toplam varyans % 58,96’dır.
Boyutların Cronbach Alpha katsayıları ise sırasıyla şu şekilde ortaya çıkmıştır: 1. Boyut: ,92; 2. Boyut ,85; 3.
Boyut ,87; 4. Boyut ,67; 5. Boyut ,78; 6. Boyut ,66; 7. Boyut ,68; 8. Boyut ,59 ve 9. Boyut ise ,70 olup ölçeğin
tamamının güvenirlik katsayısı ise ,93 şeklinde ortaya çıkmıştır. AFA sonucunda 9 alt boyut ve 46 maddeden
oluşan modelin uyumlu olup olmadığını ortaya koymak amacıyla DFA da yapılmıştır. DFA analizi sonucunda
uyum indeksleri şu değerleri almıştır: Ki-Kare: 4059,54; sd: 980; p-değeri: 0,00000; RMSEA: 0,10; NFI: 0,87;
NNFI: 0,91; CFI: 0,91; RMR: 0,085; SRMR: 0,093; GFI: 0,062; AGFI: 0,58. Buna göre öğretmenlik mesleğinin
profesyonellik düzeyini 9 alt boyut ve 46 madde ile ölçen modelin uyum indekslerinin makul bir düzeyde olduğunu
söylemek mümkündür. Modelin uyum indekslerini artırmak amacıyla 2. Madde ile 60. Madde arsında ve 53.
Madde ile 37. Madde arasında modifikasyon yapılmıştır. DFA sonucunda 1. Boyutta yer alan maddelerin faktör
yük değerleri ,21 ile ,63 arasında; 2. Boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,30 ile 64 arasında; 3. Boyutta
yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,21 ile 64 arasında; 4. Boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri
,35 ile 69 arasında; 5. Boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,37 ile 65 arasında; 6. Boyutta yer alan
maddelerin faktör yük değerleri ,61 ile 68 arasında; 7. Boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,50 ile 61
arasında; 8. Boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri ,36 ile ,77 arasında ve 9. Boyutta yer alan maddelerin
faktör yük değerleri ise ,66 ile 82 arasındadır.
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İlköğretim Okullarında Güven Kültürü İle Önyargı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Okullarda öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin aynı amaçlar ve değerler etrafında birleştiği bir örgüt ortamının
sağlanmasında hem toplumsal hem de örgütsel yaşam açısından önemli bir değer olan güven kavramı önemli bir
yer tutmaktadır (Tschannen-Moran, 2001). Örgütlerde güven kavramı örgüt kültürünün bir ögesi olarak ele alındığında “güven kültürü” kavramıyla ifade edilmektedir. Güven kültürünü, “örgütsel değerlerin ve amaçların tüm
çalışanlarca benimsendiği; çalışanların baskı ve korkudan uzak, eğlenceli ve olumlu örgüt iklimi içerisinde, işini
huzur içinde, severek yaptığı; dürüstlüğün, açıklığın ve olumlu ilişkilerin öne çıktığı örgüt kültürü” olarak tanımlamak mümkündür. Kavramı okul örgütü bağlamında ele alan Hoy ve Miskel (2008, 192) okullarda güven kültürünü “öğretmenlerin müdüre, meslektaşlarına, öğrenci ve velilere güvendiği ve bu grupların işbirliği içerisinde
çalıştığı bir kültür” olarak tanımlamıştır. Okullarda güven konusunun “güven kültürü” bağlamında ele alınması bu
çalışmanın özgün bir yönünü oluşturmaktadır. Çünkü alanyazında güven kültürü kavramı daha çok liderlik, işletme
yönetimi ve psikoloji (Bernstein, 1988; Fairholm, 1994; Brien, 1998; Uslaner, 2002; Whipple, 2006; Sally ve
Jeremy, 2007; Stephenson, 2008) bağlamında ele alınmış olup eğitim ve okul bağlamında güven kültürünü konu
edinen çok sınırlı sayıda çalışmaya (Hoffman, Sabo, Bliss ve Hoy, 1994; Barlow, 2001) rastlanmaktadır. Bu çalışmanın bir diğer konusu, okullarda güven kültürü düzeyi ile ilişkisi olabileceği düşünülen önyargı kavramıdır.
Ashmore’a (1970) göre alanyazındaki önyargı tanımlarının dört ortak noktası vardır: Önyargı gruplar arası bir
olgudur; önyargıda bir olumsuzluk vardır; önyargı kötüdür ve önyargı bir tutumdur. Önyargıyı olumsuz bir tutum
olarak kabul eden Allport (1979, 6-7) kavramı, “belirli bir gruba ait bir bireye karşı, yalnızca o gruba ait olmasından dolayı takınılan düşmanca tutum” şeklinde tanımlamıştır. Bu çalışmada da önyargı kavramı olumsuz yönüyle
ele alınmıştır. Örgütsel yaşamda insanlara yaşlarından, sahip oldukları meslek grubundan, cinsiyetinden dolayı
çeşitli önyargıların beslendiği görülmektedir (Tutkun ve Koç, 2008). Örgütlerde önyargılara dayalı davranışlar,
küçük düşürücü şakalar, küfürler, taciz ve zorbalık şeklinde; daha gizli uygulamalar olarak ise düşük ödeme, yavaş
terfi, daha sıkı denetim gibi şekillerde ortaya çıkabilmektedir (Clawson ve Smith, 1990). Eğitim örgütlerinde de
önyargılar açısından benzer durumlarla karşılaşmak mümkündür. İtalya’da ilköğretim okullarında öğretmenlerin,
önyargılı olduğu kültürel gruplara ait öğrencileriyle ilişkilerinin diğer öğrencilere göre daha olumsuz olduğu ve o
öğrencileri daha olumsuz değerlendirdikleri belirlenmiştir (Prino, Quaglia ve Sclavo, 2008). Kadın öğretmenlerin
yönetici olma engellerini inceleyen bir araştırmada ise (Şimşek, 2010, 126) erkek yöneticilerin kadın öğretmenlere
karşı önyargılı tutumlar besledikleri görülmüştür. Bu çalışma, okullarda güven kültürü ve okullardaki ilişkilerde
önyargılar konuları bakımından yurt içi alanyazınında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca uluslararası alanyazında da okullarda güven kültürü ve önyargıların ilişkisini araştıran ampirik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı, Ankara ili merkez ilçelerindeki kamu ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmen ve müdürlerin okullarda güven kültürü ve önyargılara ilişkin görüşlerinin ve buna dayalı olarak okullarda önyargıların güven kültürünü yordama durumunun belirlenmesidir.İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın
hedef evreni, Ankara ilinin dokuz merkez ilçesinde yer alan 604 kamu ilköğretim okulunda görev yapan 22.884
öğretmen oluşturmaktadır. Hedef evrenden tabakalı örnekleme tekniği ile örneklem alınmış ve 379 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Okulda İlişkilerde Güven
Kültürü Ölçeği”, “Örgütsel Ortamda Güven Kültürü Ölçeği” ve “Okulda İlişkilerde Önyargılar Ölçeği” ile ilköğretim öğretmenlerinden toplanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik
ortalama, yüzde, frekans, standart sapma ve bağıl değişim katsayısı gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır.
Katılımcıların, görev ve cinsiyet değişkenlerine göre görüşlerinin karşılaştırılmasında t-testi; yaş, kıdem, okulda
çalışma süresi, eğitim durumu ve çalıştıkları okul büyüklüğü değişkenlerine göre görüşleri arasında anlamlı fark
olup olmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Önyargıların güven kültürünü yordama
düzeyini test etmek için ise basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi gibi anlam çıkarıcı istatistik tekniklerinden
yararlanılmıştır. Anlamlılık testlerinde α=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler okuldaki ilişkilerde ve okulun örgütsel ortamında genellikle güven kültürünün bulunduğunu düşünmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin çoğunluğu okullardaki ilişkilerde önyargılara
rastlanmadığını düşünse de bazı öğretmenler belirli önyargıların bulunduğunu düşünmektedir. Okul müdürleri ise
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çoğunlukla okulda güven kültürünün hakim olduğunu, önyargılara ise nadiren rastlandığını düşünmektedir. Ayrıca
okulda önyargıların güven kültürünü anlamlı bir biçimde yordadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenci ve velilerle güven ilişkilerinin branş öğretmenlerine göre daha iyi durumda olduğu saptanmıştır. Yaşça daha büyük öğretmenler ise genç öğretmenlere oranla okul müdürüyle daha iyi güven ilişkilerine
sahiptir. Okulda çalışmaya yeni başlayan öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerindeki güven düzeyi uzun süredir
o okulda çalışanların ilişkilerine göre daha yüksektir. Küçük okullarda okulun ortak amaç ve değerlerinin paylaşılma düzeyi büyük okullara göre daha fazladır. Cinsiyet değişkenine göre ise erkek öğretmenlerin öğrencilere
karşı önyargılı olma düzeyi kadın öğretmenlerden daha yüksektir. Kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre
hiçbir boyutta anlamlı farklılık bulunmamıştır.
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Eğitim Yönetim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme: Öğretmen Adaylarının Seçimi
Doç. Dr. Aydın BALYER

Öğr. Gör. Dr. Ali YILDIZ

Mevcut eğitim siteminin kalitesi, ülkelerin gelecek ekonomik ve sosyal refahlarını şekillendirmektedir (OECD,
2014a). Yürütülen bir çok araştırma, öğrenci öğrenmesi ve akademik başarının önemli bir göstergesinin öğretmenin kalitesi olduğunu göstermektedir (Hanushek ve Rivkin, 2012; Hattie, 2008). Öğretmenlerin yapılar, bütçe,
program, denetim ve hesap verebilirlikten ziyade öğrenci öğrenmeleri üzerinde daha doğrudan etkisi olduğundan,
eğitim yönetimi bakımından nitelikli mezunları mesleğe almak, onların mesleki gelişimlerini sağlamak, kariyer
gelişimlerini desteklemek ve mesleği çekici hale getirmek ana amaç olmalıdır (Schleicher, 2011). Uluslararası
karşılaştırma sınavlarında başarılı olan ülkelerin öğretmen nitelikleriyle öne çıktıkları görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerin öğretmenlik mesleğini güçlendirmek, nitelikli öğretmen sayısını artırmak amacıyla
en başarılı adayları mesleğe alma ve iyi hazırlanmış öğretmen yetiştirme programlarıyla onları mesleğe hazırlama
konusunu öncelikli hedef olarak benimsedikleri görülmektedir (OECD, 2010a). Eğitim yönetim sistemlerinde,
farklı ülkelerin ihtiyaçlarına göre öğretmen adaylarını mesleğe alma ve onların meslekte gelişimlerini sağlamaya
yönelik değişik uygulamaları bulunmaktadır. Birçok ülke adayların öğretmenlik mesleğine uygunluklarını belirlemek için ulusal ya da kurumsal sınavların yanı sıra minimum seviyede bir öğrenim görmüş olmalarını istemektedir.
Örneğin, Avusturya, Finlandiya ve Singapur öğretmen olmak isteyen adayları öğretmen yetiştiren okullara alırken
ulusal sınavları kullanmaktadır. Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kore, İskoçya ve Singapur gibi ülkeler adayların
mesleğe uygunluğunu fakülteye alırken mülakatlarla belirlemektedirler. Yine Avustralya, Kanada, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda ve İskoçya gibi bazı ülkelerde öğretmenlerin mesleğe başlamaları için diplomanın yanı sıra
adaylardan bir güven belgesi ya da lisans talep edilmektedir (OECD, 2014a). Ayrıca Avusturya, Kanada, Almanya,
Japonya, Kore, Yeni Zelenda ve İskoçya gibi ülkeler ise diploma yanı sıra başlangıç öğretmen eğitimi programı
uygulamaktadırlar. Türk Eğitim Yönetimi sistemi bakımından değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının seçimi
konusunda bazı tartışmalar yürütülmektedir. Bu nedenle mevcut araştırmanın amacı, eğitim sistemimizde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine alınırken nasıl seçilmesi gerektiğini ortaya çıkartmaktır. Bu yolla öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması sürecine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de öğretmenlerin mesleğe ne şekilde seçilmesi gerektiğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen mevcut çalışmada nitel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Bu tür araştırmalar bir konu hakkında derinlemesine bilgi elde
etmek üzere kullanılır (Denzin ve Lincoln, 2005; Marshall ve Rossman, 2006). Creswell (2002) nitel araştırmaların
“bir durumu tasvir etme, analiz etme ve bir grup ya da kişilerin davranış ve inançlarını yorumlama” konusunda
derinlemesine bilgi sağladığını belirtmektedir (s.481). Aslında, bu yöntemi kullanarak ve derinlemesine yapılan
görüşmelerle, bu çalışma okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretmen adaylarının seçimi konusundaki “kültür, paylaşım, inançlar, davranışlar ve dilinin” keşfedilmesini sağlamış olur. Bu araştırma başlıca şu sorunun yanıtını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır: “Öğretmen adaylarının fakülteye kabulleri ve mesleğe alımları nasıl yapılmalıdır?”
Çalışma Grubu Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 Eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kartal ve Maltepe
ilçelerindeki devlet üniversiteleri ve devlet okullarında görev yapan 20 okul müdürü ve öğretmen (10 Müdür ve
10 Öğretmen) oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi, belirli bir grup katılımcıyı incelemeyi amaçlar (Bailey, 1994). Verilerin Toplanması ve Analizi Bu araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme olarak adlandırılan “dağarcık ağ” tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Toplam 20 yönetici ve öğretmenle ile tek tek görüşülmüş ve görüşmeler yazılı olarak not kaydedilmiştir. Her bir
görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak
tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003; Mayring, 2000; Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu çalışmada şu soruların yanıtı bulunmaya çalışılmıştır: •Öğretmen adaylarının
kaynağı hangi okullar olmalıdır? • Merkezi sınavlarda her yeterli puan alan öğrenci eğitim fakültesine alınmalı
mıdır? •Öyleyse neden? Öyle değilse neden? •Öğretmen adayları mesleğe alınırken mülakata ve psikolojik testlere
tabi tutulmalı mıdır? Neden? •
Öğretmen adayları ne tür mesleki niteliklere sahip olmalıdır? Öğretmenlerin
mesleki gelişimleri nasıl sağlanmalıdır? • Öğretmen adayları ne tür kişisel özelliklere sahip olmalıdır?
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Öğretmenlik mesleği toplumlar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Böylesine önemli bir mesleği yürütürken öğretmenlerin etkili olmaları beklenmektedir ancak bu amaçla yetiştirilmelerine rağmen, öğretmenlerin önemli bir kısmının mesleğe yeterince adanmamış olmaları söz konusudur. Bu da bir eğitim sistemi bakımından önemli bir
sorundur. Bu durumun kısmen öğretmenlerin mesleğe dair olumsuz tutumlarından kaynaklandığı değerlendirilirken diğer bir nedeninin de öğretmen adaylarının seçimiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Mevcut sisteme göre
üniversite giriş sınavlarında yeterli not alan ve tercih eden her öğrenci eğitim fakültesine kabul edilmektedir. Ancak araştırmalar bu sınavlarda elde edilen puanların o öğrencilerin öğretmenlik mesleğinde daha etkili olacağını
garanti etmediğini göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin adaylarının bazı ölçütlere göre mesleğe alınmaları
gerektiği değerlendirilmektedir. Öğretmen adaylarının nasıl seçilmeleri gerektiği amacıyla yürütülen bu çalışma
kapsamında katılımcılar, öğretmen adaylarının fakülteye öğretmen liselerinden yetiştirilerek ve görüşmeler yapılarak alınması gerektiğini değerlendirmektedirler. Fakülte eğitimleri süresince öğretmen adaylarının her yıl düzenli olarak ne tür çalışmalar gerçekleştirdiklerinin izlenmesi gerektiği sonucu dile getirilmiştir. Yine diğer bir
sonuca göre öğretmenlerin aday öğretmen olarak mesleğe başladıktan sonra her yıl düzenli ve ihtiyaca göre düzenlenen hizmet içi eğitimler yoluyla mesleki gelişimlerinin sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda gelişim gösteremeyen öğretmenlerin da uzun süreli yetiştirme programına alınmaları
ve bunun sonucunda da gelişme gösteremeyen adayların asaletleri onaylanmayarak meslekten uzaklaştırılması
gerektiği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının mesleğe seçilmeleri ve mesleği süresince
mesleki gelişimlerine Bakanlık-Fakülte işbirliğinin öncelikli konu olarak alınması önerilmektedir.
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Factors that Predict Public School Teachers’ Occupational Stress after a Large-Scale School Change
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Turkish educational system underwent a large-scale, second-order structural change for educational levels to be
reconstructed to be 4+4+4. This change was accompanied with other physical and curricular changes in all school
levels and major alterations in roles and responsibilities of school employees, particularly valid for primary and
secondary level teachers. However, the impact of change on the change implementers received not much scholarly
attention both in the world and in Turkey. Indeed, Fedor, Caldwell, and Herold (2006) criticized the field due to
the lack of studies concerning the distinction between how the same change experienced by different individuals
and different work units because the same change can be perceived minor by one individual or unit but major by
the others. Besides, each individual’s change experience and accompanied affective and attitudinal responses are
suggested to differ with the position held in the organization and the perceptions on the extent the change brings
new burdens on them (Ashton-James & Ashkanasy, 2008). That is to say, change recipients’ reactions differ with
how they are influenced by the change and it is the same reactions which determine the desired change outcomes
(Oreg, Vakola, Armenakis, 2011). Indeed, Ashford (1988) proposed that individuals fear about the impact of
change have repercussions on their stress level in the time of change. Therefore, the fear of unknown, the way of
implementation and speed of the transition, and the extent to which the change alters the nature of one’s job may
potentially cause stress on the part of change recipients. This argument was substantiated in a way that when an
employee perceive that change is implemented in a desired way, they are informed about it and they have control
over it, it was appraised as a less stressful event (Amiot, Terry, Jimmieson, & Callan, 2006). As a result, it was
hypothesized in this study that the teachers who felt more impact of change on their roles and responsibilities at
schools also feel more overwhelmed and report higher levels of stress. As a further attempt, it was also assessed
in this study that whether gender, teaching experience, school level, and average student number in classrooms
were also related with teacher stress in the time of change. In short, the research question that guided this study
was how well impact of change, gender, teaching experience, school level, and average student number in classrooms predict experienced occupational stress by teachers after the implementation of 4+4+4 change?This study
was designed as a correlational one since it sought relationship between variables that cannot be manipulated
(Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). To assess the hypothesized relationship, the data were collected from 370
primary and secondary level public school teachers. The schools were selected randomly from 8 school districts
in Ankara. Of the sample, majority were female (78.3%) with the mean age of 39.60 and mean tenure of 16.22
years. Almost half of the participants were from primary schools (53.2%). The first scale used in this study was
Individual Job Impact Scale developed to measure change recipients’ personal evaluation on the extent to which
implemented change alter their responsibilities and expectations in their job (Caldwell, Herold, & Fedor, 2004).
The uni-dimensional scale comprised of six items. The scale was adapted to Turkish in this study. To ensure the
factor structure, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted and results indicated acceptable fit
(x2(7)=21.08, p=.00, RMSEA=.07, CFI=.99, TLI=.97, & SRMR=.03) after the inclusion of two error covariances
(Browne & Cudeck, 1993; Hu & Bentler, 1999). The second scale used was General Occupational Stress Scale
developed to measure teachers’ psychological stress stemming from their job (Ismail, Yao, & Yunus, 2009) and
adapted to Turkish by Haser and Kondakci (2011). The uni-dimensional scale includes 4 items. In this study, CFA
results indicated a perfectly fitted model (x2(1)=.03, p=.86, RMSEA=.00, TLI =1.00, CFI=1.00, & SRMR=.00)
after an error covariance was added. The reliability scores for the impact and stress scales were .88 and .86 respectively.After the required assumptions were validated (i.e., outliers, normality, linearity, homoscedasticity, and
independence of residuals) (Field, 2009; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), multiple linear regression was
conducted to assess how well the impact of change, gender, tenure, average class student number, and school level
predict teachers’ experienced stress during the change process. The whole model was statistically significant
(F(5,323)=19.26, p=.00) and only impact and gender variables significantly contributed in this prediction. The
positive beta weight for impact variable suggested that the ones who reported higher impact of change also indicated higher occupational stress experienced during the change process. Moreover, the negative beta weight for
dummy coded gender variable suggested that females experienced significantly higher stress during the change
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process than their male colleagues. The overall model accounted for by 23% of variance in the stress variable
which means that 23% of the experienced occupational stress during the change process was explained by the
model.
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma
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Biyoteknoloji, bilimsel araştırma ve teknolojik yenilenmenin hızla yükselen bir alanını temsil etmektedir. Yeni ve
önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir alan olarak görülen biyoteknoloji, özellikle rekombinant DNA teknolojisi alanında olmak üzere birçok teknolojinin hızlı gelişiminde önemli rol oynamıştır. Biyoteknolojik çalışmalardan çıkan konular genelde toplumda tartışılmakta, öğrenciler de gelecek yaşantılarında kişisel olarak ya da toplumun bir üyesi olarak biyoteknolojik konular ile ilgili karşılaştıkları sorunları çözmek zorunda kalabilmektedirler.
Araştırmacılar, öğrencilerin uygun bilgi ve becerilerle donatılmasıyla biyoteknoloji ve biyoteknolojik ürünlerin
kullanımıyla ilgili olarak bilinçli kararlar verebileceklerini, bilginin bilinçli kararlar verebilmek için temel oluşturduğunu düşünmektedirler. Biyoteknolojideki son gelişmelere paralel olarak, bireyler genetik mühendisliği,
klonlama, genetiği değiştirilmiş gıdalar gibi alanlarda ortaya çıkan sosyal, etik ve ekonomik konular hakkında
daha fazla bilgili olmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu sorumluluk şüphesiz, ilköğretimden başlayarak yükseköğretime
kadar farklı eğitim seviyelerindeki fen eğitimcilerine düşmektedir. Bu nedenle öğrencilere temel teorik ve teknik
bilgiyi öğrenme olanağının verilmesi önemli bir konudur. Öğrencilerin fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için ilgili konuya yönelik teorik ve bütünleştirici temeller, bilgilerin anlamlandırılması açısından önemli
bir gerekliliktir. Öğrencilerin ilk defa duydukları ya da çok az bilgi sahibi oldukları kavramları doğru bir şekilde
anlamlandırmaları yeni bilgilerin de şekillendirileceği zeminin sağlamlığı açısından çok önemlidir. Hayatın her
safhasında gerekli olan fen kültürünün, öğrencilere sağlıklı bir şekilde aşılanabilmesi, fen derslerinde sağlanacak
kavram öğretiminin etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu noktada öğretmenlere fen konularının öğretimi konusunda
önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerin fen konularında sahip oldukları bilgilerin ve bu bilgilerin öğrencilere
yansıma durumlarındaki kombinasyonlarının farkında olmaları gerekmektedir. Biyoteknoloji alanında her geçen
gün ivmesini artırarak yaşanan gelişmeler öğretmenlerimiz tarafından yeterince takip edilmemekte ve anlaşılmamaktadır. Bu durum ise ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarında yüzeysel ve çok fazla olan bilgi yığınının öğretmenler tarafından öğrencilerle paylaşılmasında zorluklar yaratmaktadır. Bu araştırma, özellikle fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve öğrencilerin anlamlı öğrenme gerçekleştirmesindeki süreçlerin öneminin ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca dünyada biyoteknoloji konusunda kayda değer çalışmalar olmasına rağmen ülkemizde özellikle fen bilgisi öğretmenleriyle ilgili çok az sayıda
çalışmaya rastlanmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizdeki fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknolojik kavramlar, süreçler ve konular ile ilgili bilgi düzeyleri çok iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan biyoteknoloji konularıyla ilgili bilgilerinin, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi
testi ile belirlenmesi ve bu sorulara verilen cevapların da içerik analizine tabi tutularak analiz edilmesi amaçlanmış
ve “Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularındaki bilgileri ne düzeydedir?” ana
problemine cevap aranmıştır. Bu ana problem kapsamında öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu, mezun oldukları
fakülte, mezun oldukları bölüm/program, mesleki kıdemleri ve lisans öğrenim süresince biyoteknolojiye yönelik
bir ders alıp almaması durumuna göre biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularındaki bilişsel alan bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırmanın amacı göz
önünde bulundurulduğunda yapılan bu çalışma nedensel karşılaştırma araştırmasıdır ve öğretmenlerden bilgi sorgulama testi ile doğrudan bilgi alındığından öz aktarım araştırması yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından öğretmenlerin bilgi düzeylerinin belirlenebilmesi için bir biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi testi geliştirilmiştir. Test doğru-yanlış tipi maddelerden oluşmaktadır. Doğru-yanlış tipi soruların tercih edilmesinin sebebi bu tür
testlerin objektif ve kapsam geçerliğinin yüksek olmasıdır. Şans başarısı ise düzeltme formülü kullanılarak azaltılmaya çalışılmıştır. Geliştirilen 65 soruluk test 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, 3 ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan 187
öğrenciye pilot olarak uygulanmıştır. 65 maddeden oluşan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği taslak ölçeği, 17
kâğıdın geçersiz olması nedeniyle 170 fen bilgisi öğretmen adayının verdiği cevaplar üzerinden analiz edilmiştir.
Testin güvenirlik çalışması için ITEMAN madde analiz programından yararlanılmıştır. Öncelikle negatif ayırt
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edici maddeler ile ayırt ediciliği 0,30’un altında olan maddeler testten çıkarılmıştır. Bu şekilde iyi işlemeyen maddeler testten çıkarılarak tekrardan analiz için ITEMAN programına aktarılmıştır. Pilot uygulamadan elde edilen
veriler ITEMAN (Version:3.0) ile analiz edilip, 30 madde çıkarılarak teste son hali verilmiştir. Asıl uygulamada
kullanılacak olan nihai testin KR.20 güvenirlik katsayısı 0,81; ortalama güçlüğü 0,74 ve ayırt ediciliği ise 0,54
olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeylerinin
cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılılırken,
öğretmenlerin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeylerinin mezun oldukları fakülteye, mezun oldukları bölüm/programa ve mesleki deneyimlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla tek
yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında
Türkiye’de görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenleri; örneklemini ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Malatya il merkezindeki ortaokullarda görev yapmakta olan 58 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır.Biyoteknoloji
ve genetik mühendisliği bilgi testinden elde edilen toplam puanlar, betimsel istatistik yöntemleri ile analiz edilmiş,
yüzde ve frekanslarına ait bulgular tablolaştırılmıştır. Bu bulgulara göre araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin;
genetik mühendisliği, GDO’ların olası yan etkileri, klonlama gibi temel biyoteknoloji konularındaki puanlarının
düşük olduğu ve bu konularda bilgi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Ayrıca fen bilgisi öğretmelerinin cinsiyeti,
eğitim durumu, mezun oldukları fakülte, mezun oldukları bölüm/program, mesleki kıdemleri ve lisans öğrenim
süresince biyoteknolojiye yönelik bir ders alıp-almamaları ile biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
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Hızla değişen yaşam standartları ve içinde bulunulan çağın gereklerine uygun olarak, eğitim ve öğretim programlarının da değiştiği görülmektedir. Yeni eğitim yaklaşımları öğrenciyi bilgiyi alan, pasif konumdan çıkarıp, eğitim
öğretim süreçlerinin merkezine koyarak, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen bir konuma taşımıştır (MEB
2005, MEB 2013, NRC 1996, NRC 2013). Bu anlayışla birlikte öğrenciler bilgiyi alan konumundan çıkarılıp,
bilgiye ulaşabilen, yorumlayabilen, kullanabilen, aktarabilen ve yeni bilgileri üretebilen bireyler konumuna yerleştirilmiştir (Harlen, 2006). Ülkemizde de fen eğitimi programlarında bu anlayış benimsenmiş ve ilköğretim ve
orta öğretim fen eğitimi programları yeniden düzenlenerek çağdaş eğitim yaklaşımlarını içine alacak şekilde bilgi
ve becerileri kapsayacak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmiştir (MEB, 2005; MEB, 2013).
Bu değişimlerle birlikte fen eğitimi kapsamında “bilim nedir?”, “nasıl öğretilmelidir?”, “bilimsel bilgilerin kazandırılması mı yoksa bilimsel sürecin öğretilmesi mi daha önemlidir?”, “öğrencilerde bilimsel anlayış ve tutumlar
nasıl geliştirilebilir?” gibi sorular önem kazanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda fen eğitimi iki temel unsur üzerine
inşa edilmiştir. Bu unsurlar, temel bilimsel bilgiler ve temel bilimsel beceriler olarak ifade edilebilir. Bilimsel
beceriler gözlem, sınıflama, iletişim kurma, ölçme, tahmin etme, yorum yapma, değişkenleri tanımlama ve kontrol
etme, hipotez kurma ve test etme, verileri yorumlama, işe vuruk tanımlama, deney yapma gibi becerilerden oluşurken (Martin 1997; Johnston 2005; Rezba, Sprague, Mc Donnough, Matkins 2007; Peters, Stout 2006; Bass,
Contant, Carin 2009; MEB 2005), bilimsel bilgi kavramı pek çok yolla elde edilebilecek olguları, kavramları,
ilkeleri, kanunları, teorileri ve modelleri ifade eder (NRC 1996). Fen eğitimi kapsamında bilimsel sürecin öğrencilere kazandırılması 2005 ve 2013 öğretim programlarının temel amaçları arasında yer almaktadır (MEB 2005;
2013), ancak bilimsel modellerin ve modelleme sürecinin öğrencilere kazandırılması son yıllarda öne çıkan yaklaşımlardan biridir. Modelleme, en temel anlamda model oluşturma süreci olarak ifade edilebilir. Bu bakış açısı
ile üç boyutlu fiziksel bir modelin oluşturulmasının da modelleme olarak anlaşılması mümkündür. Ancak, gerek
fen eğitimi literatüründe gerekse bu araştırma kapsamında sözü edilen modelleme süreci, bilimsel bir süreçtir (Develaki 2007, Güneş, Gülçiçek, Bağcı 2004). Bu süreç, model oluşturma, kullanma, değerlendirme ve revize etme
basamaklarını içermektedir (Kenyon, Davis, Hug 2011; Nelson, Davis 2012). Modellemenin genel amacı, gözlemlere dayanarak bir sistemi, olayı veya süreci temsil eden bir düşüncenin test edilmesi yani ortaya atılan düşüncenin temsil etme gücünün kanıtlara dayanarak ölçülmesi olarak ifade edilebilir (Windschitl, Thompson, Braaten
2007). Model tabanlı sorgulama ise, en temel ifade ile modelleme süreci ile sorgulama yaklaşımının bir sentezidir
(Khan 2007). Bu yaklaşım, fenomendeki nedensel ya da bütünsel ilişkilerle ilgili geçici model ya da hipotezler
oluşturma, bu hipotezleri test etmek için sistematik gözlemler yapma, gözlemlere dayanarak fenomene ait model
oluşturma, modeli kullanışlılık, yordama gücü veya açıklama yeterliği standartlarına göre değerlendirme, bunun
için veri toplama sürecini planlamak ve uygulama, kendi modellerini ve akranlarının modellerini eleştirme, modeli
revize etme ve yeni durumlara uygulama basamaklarını içerir (Cardoso Mendonça, Justi 2013; Wındschıtl,
Thompson, Braaten 2007). Bu araştırmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine, modelleme sürecine ilişkin model
oluşturma, modeli test etme, modeli kullanma ve revize etme becerileri ile birlikte sorgulama yaklaşımına ilişkin
gözlem, ölçme, verileri kaydetme, verileri yorumlama gibi becerilerin kazandırılması ve bu yolla geliştirilen modellerin kullanışlılık, tutarlılık ve temsil gücü gibi açılardan değerlendirilmesi hedeflenmiştir.Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan model tabanlı sorgulama etkinlikleri uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen iki farklı okuldan 7. Sınıf düzeyinden seçilen iki grup
(toplam 61 öğrenci) ile yürütülmüştür. Öğrencilere model oluşturma, kullanma, test etme ve revize etme becerilerinin kazandırılması için Fen ve Teknoloji Öğretim Programı yaşamımızdaki elektrik ünitesi kapsamında elektrik
akımı ile ilgili kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımlara uygun etkinlikler hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerde
Gilbert (2005) tarafından tanımlanan modelleme süreci temel alınmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen etkinlikler, 2013 – 2014 güz döneminde, elektrik akımı konusu kapsamında 2 hafta (8 ders) süresince uygulanmıştır.
Verilerin toplanması için gözlem ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılıştır. Uygulamalar sırasında gruplar
video kamera ile kaydedilmiştir. Gözlem kayıtları ve öğrenci etkinlik kâğıtlarından elde edilen veriler bağımsız
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iki kodlayıcı tarafından kodlanmış ve kodlayıcılar arasında %87 olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin dayandığı temel felsefe bilimsel model oluşturma süreci olarak adlandırılabilir. Bu süreç literatürden elde edilen verilere dayanarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Sürecin ilk bölümü zihinsel modeller (mental models) oluşturma,
zihinsel modelleri paylaşma (expressed models) ve sınıf içerisinde tartışarak, fenomenler ile ilgili en iyi açıklamayı
yapabilecek modeli (consensus models) seçme süreçlerini içermektedir. Bu aşamalar modelleme sürecinin eleştirel
düşünme becerilerinin yoğun olarak kullanıldığı zihinsel süreçler bölümü olarak ifade edilebilir. Uzlaşılan modelin
seçimi sonunda, öğrencilerin modeli bireysel olarak kullanışlılık, yordama gücü, tutarlılık ve test edilebilirlik boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir.Bu araştırmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine, modelleme sürecine ilişkin model oluşturma, modeli test etme, modeli kullanma ve revize etme becerileri ile birlikte sorgulama yaklaşımına ilişkin gözlem, ölçme, verileri kaydetme, verileri yorumlama gibi becerilerin kazandırılması ve bu yolla geliştirilen modellerin kullanışlılık, tutarlılık ve temsil gücü gibi açılardan değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda yapılan analizlerde, öğrencilerin modelleme sürecine etkin olarak katıldıkları ancak oluşturdukları modellerin kendi akıl yürütmelerinden daha çok, var olan bilimsel bilgilere sıkı sıkıya bağlı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç Kurnaz ve Değirmenci (2012) tarafından yapılan çalışmanın bulgularıyla da doğrudan örtüşmektedir. Ancak, fen eğitiminde uygulanan etkinliklerde öğrencilerin uygulamalarının bir açıklama ya da model ile
sonuçlanması oldukça önemlidir (NRC 2000; NRC 1996). Her ne kadar ilköğretim öğrencilerinden bilimsel teoriler oluşturmalarını bekleyemesek de, kendi kanıtlarından ve argumanlarından yola çıkarak teori temelli modeller
oluşturmaları sağlamak öğrencilerin bilimsel bakış açılarını anlamalarına yardımcı olabilir (NRC 2012).
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Fen Bilimlerinin temelini oluşturan Biyoloji, Fizik, Kimya gibi doğayı ve evreni bilimsel bakış açısıyla araştıran
ve anlamaya çalışan pozitif bilimlerin öğretimi; çoğunlukla disiplinlerarası yaklaşımdan çok uzakta olan birbirinden kopuk, birbiriyle ilgisiz ve stabil, değişmeyen ve gelişmeyecek olan bir bilgiler bütününü koşulsuz kabul etmeye dayanmaktadır. Hiçbir oluşum ve gelişim süreci geçirmemiş gibi doğrudan kabul edilen bilgiler bütünününün kanun ve yasalar şeklinde verilmesi ile doğadaki canlı ve cansız unsurlar ve doğada gerçekleşen olaylar bilimsel bir bakış açısıyla öğrenilememektedir. Halen uluslararası sınavlarda, özellikle doğadaki olayların yorumlanması ve deneysel çalışmalardan bulgulara ulaşma ve çıkarımda bulunma temeline dayanan sorularda ülkemizdeki öğrenciler düşük puanlar almaktadırlar. Çünkü öğrenciler zihinlerinde disiplinlerin birbirinden ayrı, birbiri
ile bağdaşmayan bir algı ile doğanın, bilimlerin toplamı ve yorumu olduğu bilincinden yoksun olarak yetişmektedirler. Özellikle eğitimin temel kademelerinde öğrencilere verilmeyen bu disiplinlerarası yaklaşım, yorumlama ve
birleştirme yeteneği, daha sonra bu alanların öğrenilmesinde birçok kavram yanılgısı ile birlikte akademik başarısızlığa neden olmaktadır. Bu nedenle tüm dünyanın eğitim sistemlerini yeniden, artık disiplinlerarası bir yaklaşımla yenilediği de gözönüne alınarak öğretim yöntemlerinin olabildiğince disiplinlerarası bir metodolojiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; farklı bitki türlerinde tohumların doğaya dağılmasında etkili
olan fiziksel (aerodinamik) ve biyolojik süreçleri multidisipliner bir bakış açısıyla yorumlatarak öğretmektir.Bu
araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı Özel İskenderun Bahçeşehir Koleji ve Özel Mersin TED Koleji’nde öğrenim görmekte olan 8. Sınıf öğrencileri (n=79) ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarıyla
gerçekleştirilen deneysel çalışmada; deney gruplarında farklı türlere ait bitkilerde tohumların dağılması; geliştirilen farklı aerodinamik hipotezlerin, tohumların saçolmasında rol oynayan yapıların ve etkili faktörlerin biyolojik
işleyiş (fizyoloji) bakış açısıyla sorgulanmasını içeren disiplinlerarası bilimsel bir süreç takip edilmiştir. Kontrol
gruplarında ise tohumların dağıtılması biyolojik yapı ve fizyoloji fizikteki teorilerle birleştirilmeden, fizik kanunları göz önünde bulundurulmadan incelenmiştir. Her iki gruba da uygulama sonrası, bu uygulama ile ilgili görüşlerini ve akademik başarılarına katkılarını sorgulayan açık uçlu sorular sorularak, bu soruların cevaplarını yazmaları istenmiştir. Verilerin analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak yapılmıştır. İlk olarak öğretmen adaylarının
akademik başarılarının uygulama sonucunda bir farklılık gösterip göstermediği nicel olarak belirlenmiştir. Öğrencilerden alınan görüşler ise nitel bir yaklaşımla gruplandırılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.Deney ve
kontrol gruplarının akademik başarı testi son test ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Her iki grubun açık uçlu sorularından anlaşılacağı üzere öğretmen adayları bu yaklaşımla ders işlemeyi çok ilgi çekici bularak heyecanlandıklarını söylemişlerdir. Böylece gerçekten fizik ve biyolojiyi tam anlamıyla öğrenip öğrenemediklerini, anlayıp yorumlayabilme becerilerinin ne seviyede olduğunuda sorgulayabildiklerini ifade etmişlerdir. Diğer görüşler ve sonuçlarak değerlendirilerek geniş bir şekilde yorumlanarak verilmiştir.
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Rosetta Projesi, Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Rosetta uzay aracının 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızı üzerine indireceği bir kondu ile ilk defa bir kuyrukluyıldızın doğrudan incelenmesini sağlayacağı için gerek
Güneş Sistemi’nin oluşumu gerekse Dünya hakkındaki bilgilerimizi gözden geçirmemiz açısından büyük öneme
sahiptir. Bununla beraber, bu proje ile Dünya’ya geçmişte çarpmış olabileceği tahmin edilen bir kuyrukluyıldızdan
RNA ve DNA’nın yapıtaşı olan nükleik asitlerin Dünya’ya geçmiş olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür (Ankara
Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, 2014). 20. Yüzyılın ortalarında teknolojinin hızla gelişmesiyle fen eğitimi de
bundan payını almıştır. Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydusunu dünya yörüngesine yerleştirmesi, ABD'deki fen
eğitimcilerinin bilimin toplumsal yönden önemi üzerine yoğunlaşmasına zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler birçok
ülkenin fen programlarında sağlam bir şekilde yer etmiş bilimsel okuryazarlığın da önemini perçinlemiştir (DeBoer, 2000). Bu durum astronomi eğitiminin de ön plana çıkmasına olanak sağlamıştır. Koçer (2000)’e göre temel
bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen astronomi, tarihsel süreçte temel bilimler arasında lokomotif görevi üstlenmektedir. Ülkemizde 1979 yılında liselerde zorunlu ders olmaktan çıkarılan astronomiye ilköğretim kitaplarında da parça parça yer verilmekle yetinilmiştir (Koçer, 2000). Birçok araştırmacı temel bilimlerin
de öğrenilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle astronomi eğitiminin önemini vurgulamaktadırlar (Koçer, 2000;
Tunca, 2000). Morris (2014)’e göre gençler arasında fizikle ilgili alanlara ilgi ve katılım gittikçe azalmaktadır. Bu
azalma İngiltere’de 16 yaş ve üzerindeki bireylerde daha yaygın haldedir. Bu durum onlarda bilimin çalışmak için
zorunlu bir konu olmadığı fikrini yaygınlaştırmaktadır (Morris, 2014). Temel bilimlere ilginin gittikçe azaldığı
günümüzde, bu durumun tersine çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrenciler için daha yeni ve ilgi çekici
olduğu düşünülen güncel bilimsel gelişmelerin öğretmen adayları tarafından yeterince takip edilmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada temel bilimlerin temellerinin doğru bir şekilde oluşturulacağı, yanılgılara yer verilmeden fen bilgisi dersinin yürütülmesiyle ilgilenecek öğretmen adaylarının bu konularla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek derslerinde yer vermelerinin önemine vurgu yapacağı düşünülmektedir. Amaç Bu çalışmada
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen adaylarının güncel bilimsel bir gelişme olan “Rosetta Projesi” hakkındaki düşüncelerini odak grup görüşmesi ile belirlemek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının güncel bilimsel gelişmeler hakkındaki bakış açıları, düşünceleri,
ilgileri ve duyguları referans alarak derinlemesine bilgi sahibi olmak istenmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma
yaklaşımı benimsenerek iki oturumdan oluşan odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2014-2015 Akademik yılı güz döneminde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
ABD’de öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Görüşme bir moderatör, iki raportör ve dokuz
katılımcı olmak üzere 12 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak; yarı yapılandırılmış
bir görüşme planı (görüşme planı altı adet sorudan oluşmaktadır), her bir katılımcının konuşma süresinin titizlikle
kaydedilebilmesi için oluşturulmuş bir tablo, katılımcıların değindiği önemli noktaların yazılı olarak kaydedilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir form kullanılmıştır. Görüşme her biri yaklaşık 40 dakikadan oluşan iki
periyot halinde gerçekleştirilmiş ve katılımcıların toplam konuşma sürelerinin birbirine yakın olmasına titizlik
gösterilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formunda belirlenen temel başlıkların çizdiği sınırlar göz önünde bulundurularak, araştırmacılar tarafından kodlanan verilerin daha sonra
temalar halinde kategorileştirilmesiyle veriler analiz edilmiştir.Araştırmada oluşan temalara göre; öğretmen adaylarının son bir ay içinde etkilendikleri bilimsel gelişmeler; Plüton’un cüce gezegen statüsüne alındıktan sonra tekrar gezegen olduğunun belirlenmesi, organ nakillerindeki gelişmeler, üç gün boyunca dünyanın bir bölümünün
karanlık olabileceği ve dünyanın şarkı söyleyen yıldızı olarak bilinen kuyrukluyıldızın ses tınısının güzel olması
şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Güncel bilimsel gelişmelerin daha çok insanlığın nasıl oluştuğu, nereden geldiği, başka yerlerde yaşam alanının olup olmadığı, kök hücre çalışmaları, organ nakilleri, nükleer enerji, egemenlik
savaşları, ülkelerin kendi menfaatlerini gerçekleştirebilmek için üretilen sanayiler ve kendi yaşam kalitelerini artıracak gelişmelerle ilgi olduğunu düşünmektedirler. Güncel bilimsel gelişmelerin toplum üzerine etkileri açısından hayatımızın yönünü etkilediğini, sosyal etkileşimi azalttığını düşünmektedirler. Ayrıca bir öğretmen adayı
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nanoteknoloji örneğini vererek, güncel bilimsel gelişmelerden faydalanılarak çeşitli üniversitelerde bölümler açılmasının güncel bilimsel gelişmelerin toplumu etkilemesinde etkili olduğuna dikkat çekmiştir. Öğretmen adayları
güncel bilimsel gelişme denince CERN ve doğayı taklit etme konuları daha çok akıllarına geldiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları güncel bilimsel gelişmelere öncelikli olarak sosyal medya, gazete, online haberler ve
popüler bilim-teknik dergilerinden ulaşırken; kitapları kullanmayı güncel bulmamaktadırlar. Güncel bilimsel gelişmeler hiç şüphesiz yalnızca fen bilimleri ile ilgilenen bireylerin değil tüm halkın farkındalığa sahip olması gereken konulardandır. Bu nedenle bu gibi çalışmaların farklı öğrenci grupları ile de yürütülmesinde fayda olacaktır.
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Sürdürülebilir Kalkınma: Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları İle İlişkisi Nedir?
Dr. Esra BENLİ ÖZDEMİR
MEB

Arş. Gör. Selçuk ARIK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Günümüz bilgi ve teknoloji çağı ile birlikte bilim ve teknoloji ilerlerken tüketim ve üretim dengesi sağlanamaz
olmuş, aşırı nüfus artışı, bilinçsiz tüketim, savaşlar ve düzensiz kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar da bölgesel çevre sorunlarına neden olurken zamanla daha ciddi boyutlara ulaşmış ve küresel bir hale gelmiştir (Funtowicz & Ravetz, 1991; Dunlap & Jorgenson, 2002; Ekanem, 2013). Küresel çevre sorunları, bunların
nedenleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmak üzere birçok konferans, kongre, toplantı... düzenlemiştir.
Stockholm Konferansı (1972), Tiflis Konferansı (1977), Uluslararası Çevre Eğitim ve Yetiştirme Kongresi (1987),
Selanik Konferansı (1997), UNESCO 37. Genel Konferansı (2013)... Bu toplantıların sonuç raporlarında çevre
sorunlarının giderilmesi ve azaltılması için çevre eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur (Simpson, Hungerford
& Volk, 1988; Ünal & Dımışkı, 1999, UNESCO, 2013). Çevre eğitimi ile ilgili farklı birçok çalışma yapılmıştır.
Fakat yapılan bu çalışmalar çevre sorunlarının azalmasını engelleyememiş ve çevre sorunları hızla artmaya devam
etmiştir. Bu nedenle de günümüzde çevre sorunlarının azaltılmasından ziyade durdurulması ve ekolojik yok olmanın önlenmesi önem kazanmıştır. Bu bağlamda en önemli kavram ise gezegenimizin ekolojik durumu ve doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımıdır(Yıldız, Sipahioğlu & Yılmaz, 2005: 214). Sürdürülebilir kalkınma “ Günümüzün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin gereksinimlerini tehlikeye atmama” olarak tanımlanabilir (WCED,
1987). Çevre eğitimi bir yandan çevreye yönelik amaçlarken diğer yandan öğrencilerin aktif katılımı, deneyimi ve
görev alma gibi süreçlerine de önem vermektedir (Özdemir, 2007). Palmer (1998) çevre eğitimi modelinde de
çevre eğitimine aktif katılımın önemi üzerinde durulmuştur. Fakat yapılan etkinliklere aktif katılım tek başına
yeterli değildir. Bu etkinliklere katılımın izlenmesi ve değerlendirilmesi de çok önemlidir. Ancak öğrencilerin aktif
olarak katıldıkları tüm etkinliklerin izlenmesi çok zordur. Bu nedenle öğrencilerin kendi kendini izlemesi, değerlendirmesi, katıldığı etkinlikler hakkında bilgi sahibi olması ve bir görevi yerine getirirken kullanabileceği farklı
yollar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu da ancak öğrencilerin üstbilişsel farkındalığa sahip bireyler
ile mümkündür (Flavell, 1979). Üstbiliş, “bireyin (öğrencinin) kendi bilişsel etkinlikleri, bu etkinliklerin ürünleri
ve bu etkinliklerle ilgili her şey hakkında bilgisi” olarak tanımlanabilir (Flavell, 1976:232). Bu bakımdan sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ile üstbilişsel farkındalık arasında ilişkinin araştırılması önemlidir. Bu bağlamda,
bu çalışmanın amacı; ortaöğretim beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının, üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla öncelikle öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve üstbilişsel farkındalıkları betimsel araştırma yöntemlerinden
tarama yoluyla incelenmiş. Farklı demografik değişkenlerin bu değişkenler üzerine etkisi araştırılmıştır. Daha
sonra öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve üstbilişsel farkındalıkları ilişkisel araştırma türlerinden korelasyonel araştırma yöntemiyle incelenmiştir. Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, üst bilişsel
farkındalık düzeylerinin ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum düzeyleri arasında bazı değişkenler açısından
anlamlı bir farklılık var mıdır? Öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve üstbilişsel farkındalıkları betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yoluyla incelenmiş. Farklı demografik değişkenlerin bu değişkenler üzerine etkisi araştırılmıştır. Daha sonra öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ve üstbilişsel farkındalıkları ilişkisel araştırma türlerinden korelasyonel araştırma yöntemiyle incelenmiştir.Elde edilen
bulgulara dayalı olarak: Katılımcıların üst bilişsel farkındalık düzeyleri; yaş, evde ikamet eden kişi sayısı, kardeş
sayısı, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba mesleği, ekonomik durum, çevreci kuruluşa üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmazken, cinsiyete ve sınıf seviyelerine göre kız ve 8. sınıf öğrencileri lehine
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki vardır. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ise;
sınıf seviyeleri, yaş, evde ikamet eden kişi sayısı, kardeş sayısı, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba
mesleği, ekonomik durum, çevreci kuruluşa üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmazken, cinsiyete
göre kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
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tutum düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki vardır. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları arasında anlamlı ve düşük
düzeyde bir ilişki vardır.
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Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Yeterlilik Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN
Kırklareli Üniversitesi

Eğitim kurumlarının, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bütünleşmesi sonucunda idarî alanda e-yönetim, akademik
alanda ise e-öğrenme olarak adlandırabileceğimiz büyük bir e-dönüşüm yaşanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda
uzaktan eğitim veren üniversitelerin sayısında çok önemli artışlar yaşanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde üniversitelerin büyük bir çoğunluğu örgün öğrenim öğrencilerine de uzaktan eğitim hizmeti götürmeye çalışmaktadırlar.
Ülkemizde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim programı, uzaktan eğitim merkezi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açabilmelerinde akreditasyon/kalite güvencesi sistemi esas alınmamaktadır. YÖK’ün bünyesinde
oluşturulmuş bulunan Uzaktan Eğitim Komitesinin yapacağı değerlendirme sonrasında YÖK genel kurulunun
resmî onayı ile uzaktan eğitim merkezi ve uzaktan eğitim programları açılabilmektedir. Uzaktan eğitim yapan
kurum sayısı ve bu kurumlarda öğrenim görmek isteyen öğrenci sayısındaki artışa rağmen, bu programların ve
öğretim etkinliklerinin kalitesinin de arttırılmasına ve uzaktan eğitim uygulamalarında bir kalite güvencesi sisteminin kurulmasına yönelik çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, ülkemizde uzaktan eğitim yapan kurumların,
öğretim programlarının ve diğer hizmetlerinin akreditasyonunu sağlayacak bir kurum henüz oluşturulamamıştır.
Bologna süreci ile birlikte uzaktan eğitim uygulamalarında ulusal bir akreditasyon sisteminin kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de uzaktan eğitimde kaliteyi sağlama çalışmalarından daha çok, erişim, eşitlik ve
kapasite yaratma çalışmalarına önem verilmiştir. Uzaktan yükseköğretimde kalitenin sağlanabilmesinin önemli
yöntemlerinden biri de uzaktan eğitimde kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamalarıdır. Ülkemizde her alanda
yaşanan e-dönüşüm, beraberinde önemli düzenlemelerin yapılmasını da gerekli kılmaktadır. Özellikle ülkemizin
uzaktan eğitim altyapısında, uzaktan eğitimin organizasyonu, yönetimi, yönetsel ve teknolojik anlamda insan kaynaklarının geliştirilmesi, ekonomik ve bilimsel teşviklerin sağlanması, büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, açık ve
uzaktan eğitim ile ilgili bazı temel yasal ve akademik tanımlamaların yapılarak hayata geçirilmesi, uzaktan eğitimde kalite çalışmalarına hız verilerek, uzaktan eğitimin akreditasyonu ve denkliğine yönelik düzenlemelerin bir
an önce gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme konusunda önemli düzenlemelerin yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrenim ücretleri, ders vermekte olan öğretim elemanlarının ise ders ücretlerinin gerek yasal olarak gerekse
akademik, ekonomik ve statü bakımından düzenlenmesi ve kurumlar arası standardizasyonun sağlanması ihtiyacı
bulunmaktadır. Açık ve uzaktan eğitimde belirtilen bu ihtiyaç alanlarının giderilerek niteliğin sağlanmasının en
önemli yollarından biri uzaktan eğitimde akreditasyon uygulamalarıdır. Türkiye’de 1980’li yılların ortasından itibaren özellikle açıköğretim uygulamalarında temel politika olarak, üniversitelerin önündeki yığılmaların önlenmesi, olabildiğince fazla öğrenci kitlesinin yükseköğretim olanaklarından yararlanmasının sağlanarak üniversite
mezunu birey sayısının arttırılması, yani yükseköğretimde kapasite yaratılması esas alınmıştır. Bu uygulama, değişik alanlarda, özellikle uzaktan eğitim yoluyla öğretmen yetiştirme de dahil olmak üzere hızla devam etmiştir.
Bu niceliksel gelişmeye karşılık, uzaktan yükseköğretimde niteliği arttırmaya yönelik çabaların aynı hızda gerçekleşmediği görülmektedir. Ülkemizde henüz uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik bir kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğine yönelik somut bir çalışma, uygulama ortaya konulamamıştır. Bu
ihtiyaçtan yola çıkarak, açık ve uzaktan eğitimde akreditasyon yeterlilik düzeyinin belirlenmesine yönelik ölçme
araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve uygulama sonuçlarına göre gerekli çalışmaların yapılması büyük önem
taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, yönetici, öğretmen, personel ve öğrencilerin görüşlerine göre, açık ve uzaktan eğitimde akreditasyon yeterlilik düzeyini belirlemek için bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasını yaparak bu alanda araştırma yapacak olanların kullanımına sunmaktır.Araştırmacı tarafından ölçek
geliştirmeden önce ilgili yabancı ve yerli kaynak taraması yapılmıştır. Ülkemizde bu alanda geliştirilmiş bir ölçeğe
rastlanmamıştır. Bu çalışma sonucunda, Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon ile ilgili standartlar kuramsal
olarak belirlenmiştir. Bu noktada ulusal akreditasyon kuruluşları (MÜDEK, YÖDEK) ile uluslararası akreditasyon
kuruluşlarının (DETC, ACCET, ACTDE, ODLQC, CHEA) akreditasyon standartları ve prosedürleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında ölçek maddelerinin özgün bir çalışma ile ortaya çıkmasını sağlamak için beşli likert tipi
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bir ölçek geliştirmeye karar verilmiştir. Ölçek maddelerinin oluşturulabilmesi amacıyla 2011-2012 öğretim yılında
İstanbul Kadıköy’de Özel Açıköğretim Kurslarına devam eden 64 öğrenci ile 8 öğretmen, yönetici ve personele,
eğitimde akreditasyon, açık ve uzaktan eğitimde akreditasyon, Açıköğretim Fakültesi hizmetleri, açık ve uzaktan
eğitimde kalite, ülkemizde uzaktan eğitim kurumları ve programlarının özellikleri ile hizmetlerin sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren açık uçlu sorular sorulmuş ve görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Böylece, kuramsal literatür taraması ve öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda bir ihtiyaç madde havuzu oluşturulmuştur. Bu havuzda bulunan içerikler araştırmacı tarafından maddelere dönüştürülmüş, uzman görüşü de alınarak taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Taslak olarak hazırlanan ölçeğin kapsam bakımından uygunluğu, anlatım
bakımından anlaşılırlığı ve araştırma için gerekli bilgileri toplamaya yeterli olup olmadığını belirleyebilmek için
pilot uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, Özel Açıköğretim Kurslarının Kadıköy Şubesinde derslere devam eden 132 öğrenci ile 11 yönetici, öğretmen ve personele taslak ölçek formu uygulanmıştır. Pilot uygulamadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi, literatür taraması ve uzman görüşü alınması sonucunda 60 sorudan
oluşan ölçek yeniden düzenlenmiştir. En son aşamada ise hazırlanan bu maddeler ile ilgili olarak eğitim yönetimi
alanındaki akademisyenlerin de görüşleri alınmıştır. Gelen değerlendirmeler üzerine ölçeğe son şekli verilmiştir.
Ölçek derecelendirme maddeleri “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım “Katılmıyorum” ve “Hiç
Katılmıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu seçenekler üzerinde analiz yapabilmek için bu seçeneklere sırasıyla 5’den 1’e kadar sayısal değerler verilmiştir. Veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı
geçerliğini test etmek amacıyla ilk olarak Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) ve Bartlett test analizleri yapılmıştır. Ayrıca,
ölçeğin geçerliği için varimax döndürme (rotated)yöntemi ile faktör analizi işlemleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik işlemleri için test-tekrar test güvenirliği ile Cronbach Alpha yönteminden yararlanılmıştır.Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen sekiz alt boyut ve 47 adet beşli likert tipi sorudan oluşan “açık ve uzaktan eğitimde
akreditasyon yeterlilik düzeyini belirleme ölçeği”nin kullanılmaya uygun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu
söylenebilir. Ölçek, açık ve uzaktan eğitim alanında ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde araştırmacılar ve bu
alanda politika geliştirenler tarafından uygulanarak uygulama sonuçlarına göre alana yönelik düzenlemeler yapılabilir. Ancak, ölçeğin ortaöğretim düzeyindeki açık ve uzaktan eğitim kurumlarına yönelik uygulanması öncesinde geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması önerilebilir.
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Türkiye’de öğretmen yetiştirme tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 1848 yılında Darülmuallimin-i Rüşdi olarak
başlayan öğretmen yetiştirme serüveni, cumhuriyet tarihi boyunca önemli değişikliklere uğramıştır. Öğretmen yetiştirme boyutları mesleğin seçimi, meslekte öğrenim görme, işe yerleşme ve meslekte ilerleme gibi listelenebilir.
Öğretmen adaylarının hizmet-öncesi eğitimler alarak mesleğinde yeterliliklere ulaşması beklenir. Göreve başlayan
öğretmenler hizmet-içi eğitimlerle kendilerini yenilerken kariyer yapabilme imkânına sahip olur. Öğretmen yetiştiren kurumların öğretmenlere alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür alanlarında yeterlilik kazandırmaları hedeflenir (Yazıcı, 2009). Öğretmen yetiştirme süreci ile meslekte geçen süre ile karşılaştırıldığında bu
sürenin yeterli olmadığı görülür. Mesleki gelişim ihtiyacı meslekte ilerlerken öğretmenin karşısına çıkar. Öğretmen yeterlilikleri ile öğrenci başarısı arasında belirgin bir ilişki vardır. Okul içi pozitif performansı açıklayan pek
çok önemli faktör mesleki gelişim ile alakalıdır. Mesleki gelişim ile öğrenci çıktıları arasındaki ilişki, yapılan
araştırmalar sonucunda doğrulanmıştır (Angrist ve Lavy, 2001; Darling-Hammond vd., 2005; Rivkin, Hanushek,
Kain, 2005; Rockoff, 2004). Mesleki gelişim, mesleki bilgilerin, becerilerinin, değerlerin ve tutumların gelişimini
destekleyen süreçlerdir. Öğretmen mesleki gelişim içerisine girdiğinde; eğitim faaliyetleri, öğrenci, veli ve paydaş
kurumlar bundan yarar görürler. Mesleki gelişim hizmet-öncesi ve hizmet-içinde sürekli devam eder. Hayat boyu
öğrenme ile kendini sürekli güncelleyen öğretmen başarı garantisini vermiş olur (Kabakçı ve Odabaşı, 2007). Küreselleşen dünyada öğretmen yeterliliklerini artırmak, değişen okul şartlarına uyum sağlanmasını desteklemektedir. Kaliteli eğitim ve öğretim için koşullardan birisi bu uyumu sağlayabilmektir. Bu da ancak etkili bir mesleki
gelişim programı sonucunda yeterlilikleri artan öğretmenler sayesinde olabilir. Girişimcilik, yenilikçilik gibi
önemli durumlar ancak kendini sürekli yenileyen ortamlarda var olabilir (European Commission, 2007/c). Odabaşı
(2011) öğretmenlik mesleği açısından mesleki gelişimi, öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek, eğitimde belirlenen amaçlara ulaşmak ve okul gelişimi sağlamak amacıyla yürütülen bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenin konu alanı bilgilerini, yönetimsel ve kişisel alandaki bilgilerini, becerilerini ve tutumlarını arttırmak, geliştirmek ve güncellemek için tasarlanan ve geliştirilen; amaçlı, sürekli ve sistematik bir süreç ve etkinlikler bütünü
olarak tanımlamaktadır. Bir ülkenin eğitim sisteminin karakteristik özellikleri, öğretmenlerine yönelik hazırladığı
mesleki gelişim programlarının kalitesi ve okul paydaşlarına yönelik uygulanan geliştirme faaliyetleri ile şekillenir
(European Commission, 2010). Küreselleşme, kültürel çeşitlilik, bilgiye çok hızlı ulaşma gibi gelişmelerle birlikte
öğretmenlerden beklenen nitelikler değişmiştir. Günümüz öğretmen eğitimi, parçası olduğu uygar dünyaya entegre
olabilmesi için üst düzeyde olması gerekmektedir. Toplumu şekillendirdiği gibi parçası da olan öğretmen, çevresindeki tüm sorunlara karşı duyarlı, çözüm üreten ve duruşu olan nitelikte bir insan olarak yetiştirilmelidir(Tutkun
ve Aksoyalp, 2010). Okulların gelişmesine yönelik hazırlanan bazı stratejiler ancak mesleki gelişim ile birlikte
etkili olabilir. Öğretmenin gelişimi ve yetişmesi için hazırlanan etkinlikler, sınıf içi karşılaşılan problemlerin çözümüne destek olma ve diğer öğretmenlerin gözlemlenmesi eğitimin kalitesini artıran unsurlardır (Hopkins,
Ainscow ve West, 1994). Öğretmen yetiştirme, öğretmeni bilgiyle donatmaktan öte öğretim süreçlerinde karşısına
çıkan problemlere karşı çözüm yolları üretebilme yeteneği edindirmesi açısından daha önemlidir. Öğretmenin sınıf
içinde duruma göre nasıl davranması gerektiği, buna uygun bir yaklaşım geliştirme ve bu yaklaşımı diğer bilim
insanlarınca ortaya konulmuş yaklaşımlarla ilişkilendirme yeterlikleri anlayışı gereklidir. Mesleki gelişimin sürekli kendini tekrar eden bir döngü olduğu değişim ve gelişime açık bir süreç olduğu benimsetilmelidir. Öğretmenlik mesleğinin herkesin yapabileceği bir meslek değil ihtisas gerektiren bir iş oluğunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Öğretmenlerin kendilerini çağın gerekliliklerine adapte edebilen, ülkesini gelişmekte ve değişmekte
olan dünyaya uyum sağlayabilen konuma getirmesi gereklidir. Bu bağlamda, tüm ülkelerin eğitim sistemlerini ve
öğretmen yetiştirme programlarını çağın gerekleri doğrultusunda yenilemek zorunda oldukları açıktır (Tutkun ve
Aksoyalp, 2010). Uzun vadeli hedefleri olan, gelişmek isteyen okul ve bileşenleri, sürekli değişiklikler yaparak
ancak amaçlarına ulaşabilirler. Öğretmenlerini ve personellerini sürekli geliştirmeyen okullar arzu edilen başarıyı
sağlayamayabilirler (Teddlie ve Reynolds, 2000). Dolayısıyla öğretmenlerin iş başında kendilerini geliştirebilmeleri, yenilenebilmeleri, değişikliklere uyum sağlayabilmeleri ve öğretimsel yeterliliklerini artırabilmeleri için etkili
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bir mesleki gelişim programına yani mesleki gelişim modeline ihtiyacı vardır.Yapılan bu çalışmada, nitel araştırma
yöntemlerinden gömülü (grounded) teori ve teknikleri kullanılmıştır. Sistematik olarak uygulanan metotlarla toplanan ve analiz edilen verilerden oluşturulan, zaten var olanı betimleyen spesifik bir alan üzerine tümevarımsal bir
teori geliştirmek için kullanılan genel metodolojiye gömülü (grounded) teori denir (Douglas, 2004). Gömülü (grounded) teori yaklaşımı, Glaser ve Strauss’un (1967) sağlık bilimleri alanında yaptığı çalışmalardan ortaya çıkmıştır. Glaser ve Strauss sağlık alanında çalışan uzmanların, yaşamlarının son günlerini yaşayan hastalarla olan etkileşimleri konusunda çeşitli araştırmalar yapmışlar ve elde ettikleri verilerden yola çıkarak bu etkileşimin çeşitli
boyutlarını ve sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalarda yeni kavramlara ve çalışanlarla hastalar arasındaki
etkileşime ilişkin bir takım açıklamalara ulaşılmıştır. Yani veri temelinde açıklayıcı bir kuram ortaya konmuştur.
Örneğin bu çalışmalarda yaşamlarının son evresinde olan hastaların geçirdiği duygusal evreler sırasıyla “reddetme”, “kızgınlık”, “kabul” ve “kendisiyle barışma” olarak açıklanmıştır. Bu evreler hastaların çoğunda gözlenmiş ve bu nedenle bu sürece ilişkin bir teori olma niteliği kazanmıştır (Hancock, 2004). Glaser ve Starauss
(1967)’un ortaya attıkları bu kavram araştırma sorusunun yanıtı olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye
başladığı aşamaya (doyum noktası) kadar veri toplamaya devam edilmesini gerektiren bir örnekleme yaklaşımına
işaret eder. Buna göre, görüşülen öğrenci sayısı artabilir veya azalabilir. Gömülü (grounded) teori yaklaşımı ile
yapılan araştırmalarda, toplanan görüşme ve gözlem verilerinden elde edilen kavramlar ve temalar ile teorinin ilk
işaretleri ortaya çıkar. Araştırmacı bu kavramlara ve temalara ilişkin gözlemlerini ve düşüncelerini, topladığı ek
verilerle sürekli olarak test eder (Hancock, 2004). Bu süreçte araştırmacı kavramlar, temalar ve bunların ilişkilerine
yönelik denenceler (olay ve olgulara ilişkin geçici açıklamalar) geliştirir ve bu denencelerin açıklanmasına (teyit
etme ya da reddetme) yardımcı olacak verilere ulaşmaya çalışır. Bu süreç yukarıda sözü edilen “sürekli karşılaştırmalı analiz” kavramına bir örnek oluşturur. Sonuçta ulaşılan kavramlar ve temalar araştırmanın odağına ilişkin
anlamlı bir açıklama ortaya koyar. Bu açıklama veriler temelinde ortaya çıkan teorilerdir (Yıldırım ve Şimşek,
2006).Araştırma bulgularına göre katılımcılar etkili mesleki gelişimin özelliklerini şu şekilde açıklamıştır: İhtiyaca
uygunluk, İçerik, Seçme hakkı, Gelişim stratejisi, Aktif katılım, Sunum ve İşbirliği olarak saptanmıştır. İhtiyaca
uygun olma başlığı altında: Hayatı sınıfa yansıtma, Orijinal uygulamalar, İhtiyaca cevap verebilme, Sınıfta kullanabilme, Sınıf sorunlarını çözebilme, Derste kullanabilme ve Veli beklentilerini karşılayabilme alt kategorilerine
ulaşılmıştır. İçerik başlığı altında: Teorik kalma, Meslek bilgi kazandırabilme, Formalite seminerler, Bilinen şeylerin tekrarı, Eğlenceli olmama ve Merak uyandırabilme alt kategorileri yer almıştır. Seçme hakkı başlığı altında:
Tercih hakkı verme, Kendi gelişimini planlama, İhtiyaç anketi yapma, Bireysel farklılıklara uygun olma ve Tercih
listesi yapma alt kategorileri vardır. Gelişim stratejisi altında: Öz kontrol, Yansıtıcı düşünme, İdealist olma, Özeleştiri yapma, Akıl yürütme, Bakış açısı geliştirme, İletişime açık olma ve Empati kurabilme alt kategorileri vardır.
Aktif katılım başlığı altında: Uygulamanın parçası olma, Pilot eğitim, Simülasyon, Uygulamalı gösterim, Birebir
görüşme, Küçük guruplar, Deneyim paylaşma, Örnek olay, Dinleyen kişi koltuğuna oturamama, Yüz yüze eğitim,
Soru-cevap, Ücretli izinler ve Mikro öğretim alt kategorilerine ulaşılmıştır. Sunum başlığı altında: Alanında uzman
eğitimciler, Göz teması kurma, Konuya hâkim olma, Mevcut durum bilgisizliği, Popülist yaklaşımlar, Uygulayıcı
anlatımı, Üslup ve Akıcı anlatım alt kategorileri vardır. Son olarak İşbirliği başlığı altında ise: Öğretmenlere sorma,
Yol gösterici öğretmenler, Mesleki tecrübe paylaşımı, Öğretmen buluşmaları, Meslektaş önerisi almak, Uzman
yardımı alma, Başka öğretmen kaynaklarını kullanma, Zümre paylaşımları, Öğretmen rehberliği, Dönem-yılsonu
değerlendirmeleri ve Okul ziyaretleri alt kategorileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile özellikle 1960larda kullanılmaya başlanan küreselleşme kavramı son zamanlarda alanyazında sık sık söz edilen kavramlardan biri olmuştur. Değişen dünya düzeninde internet ile sosyal
medya kullanımının yaygınlaşması ve sanat, edebiyat, ulaşım ve ticaret gibi unsurlardan kaynaklı olarak insanların
kendilerinden kilometrelerce uzakta olan insanlar ve toplumlardan haberdar olmaları ve karşılıklı olarak birbirlerinin yaptıkları eylemlerden etkilenmeleri bugün küreselleşme dediğimiz olgunun gözle görülür etkilerinden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır ( Balay, 2004; Çalık ve Sezgin, 2005; Göl, 2013; İçli, 2001). Küreselleşme, bilim
ve teknolojinin gelişmesi sonucu ekonomiden siyasete, sanayiden kültüre hemen hemen her alanı etkilemiştir.
Küreselleşmeyle dünya üzerinde değişen ekonomik, kültürel, politik ve sosyal sistemler ülkelerin eğitim sistemlerinin de değişikliğe uğratmıştır. Bu yüzden, küreselleşmeden etkilenen eğitim ortamı içerisinde yetişen bireylere
değişen dünyaya ayak uydurmalarına yardımcı olabilecek bir eğitimin verilmesi gerekmektedir (Kirkwood, 2001;
Merryfield, 1997; Ukpokodu, 1999). Böyle bir ortamda dünyada var olan farklılıklara saygı duyma, hem ulusal
hem de küresel anlamda sorunlara duyarlı olma ve çözüm üretmeye çalışma, dünyanın herhangi bir noktasında
meydana gelen bir hareketin geç de olsa diğer insanları etkileyeceğini bilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşan yaklaşım küresel eğitim olarak adlandırılmaktadır. Küresel eğitimin
özellikle son yirmi yıl içerisinde daha da önem kazanmasıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke
öğretim programlarında küresel eğitim yaklaşımına yer vermeye ve eğitim reformları yapmaya başlamıştır. Yapılan reformlar ve uygulanan yaklaşımlar bireylere farklı kültürleri anlama, farklılıklara saygı duyma, dünyada değişen ekonomik ve siyasi dinamikleri anlama ve duyarlı olmayı amaçladığından ve diğer yandan eğitimde asıl
amaç bireyde davranış değişikliği yaratma olduğundan ülkelerin vatandaşlık eğitimi programları da küresel eğitimle birlikte değişmeye başlamış ve bireyler arasında var olan ırksal, kültürel, dinsel ve dilsel çeşitliliğin göz
önünde bulundurulduğu bir küresel vatandaşlık eğitiminin verilmesi öngörülmüştür (Banks, 1997; Banks, 2004;
Castles, 2004). Fakat, küresel eğitim çerçevesinde hazırlanan küresel vatandaşlık yaklaşımı eğitim programları
içerisinde üzerinde durulan bir konu olsa da bu konuları sınıflarda duymak hemen hemen olanaksızdır. Dünya
genelinde meydana gelen göçler nedeniyle artan sayıya rağmen günümüzde pek çok öğretmen sınıflarında bulunan
farklı dil, din, mezhep ve etnik gruptan öğrencilere eğitim verecek kadar yeterli bilgiye sahip değildir (Gay, 2002).
Bu duruma karşılık küresel bir vatandaşta bulunması gereken özelliklerin bireye verilebilmesi için bu özelliklerin
öncelikle onlara eğitim veren öğretmenlerde bulunması gerekmektedir. Küresel vatandaşlık eğitimi hakkında bilgi
sahibi olmayan öğretmenler bu amaçları öğrencilere kazandırmada sorun yaşayacaklardır. Bu yüzden küresel eğitimin bir ürünü olarak ortaya çıkan küresel vatandaşlık eğitiminin öğretmen yetiştirme programlarında veriliyor
olması küresel vatandaşlık eğitiminin amaçlarının kazandırılması açısından önemlidir.Sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının küresel vatandaş kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak
yapılan bu araştırmada fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Küresel vatandaşlık kavramına ilişkin öğretmen adaylarından görüş alınmak üzere veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından katılımcılarla görüşmeler yapılmaktadır. Araştırmaya sosyal bilgiler öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim görmekte olan 10
öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada derinlemesine bakış açısı sağlanabilmesi amacıyla katılımcılar “ amaçlı
örneklem” yöntemi ile belirlenmiş ve lisans eğitimleri sürecinde “küresel eğitim” dersi alan öğretmen adayları
gönüllülük esas alınarak katılımcı olarak seçilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizinde NVivo 10 programı kullanılmaktadır. Elde edilen veriler belirli bir tema söz konusu olmadığından tümevarımsal analiz yaklaşımı ile analiz edilmekte ve yeni temalar oluşturularak kodlanmaktadır. Kodlama sonucu oluşturulan temalar birer başlık haline getirilerek bulgular oluşturulacaktır. Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahip olduklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu
amaç doğrultusunda araştırılmada şu sorulara cevap aranmaktadır: 1. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel
vatandaşlık kavramına ilişkin algısı nasıldır? 2.Sosyal Bilgiler öğretmen adayları küresel vatandaşlık kavramını
nasıl tanımlamaktadır? 3.Sosyal Bilgiler öğretmen adayları küresel vatandaşlık kavramını ve sosyal, ekonomik,
politik ve kültürel açılardan nasıl tanımlamaktadır? 4.Sosyal Bilgiler öğretmen adayları Sosyal Bilgiler öğretimi
içerisinde küresel vatandaşlığın yerini nasıl açıklamaktadır? 5.Sosyal Bilgiler öğretmen adayları aldıkları lisans
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eğitimini küresel vatandaş yetiştirmede gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırma açısından nasıl değerlendirmektedir?Araştırma süreci devam eden çalışmanın sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık kavramına ilişkin algısının belirlenmesi ve küresel vatandaşlık kavramını ve bu kavramla ilişkili diğer
kavramları nasıl tanımladıklarının belirlenmesi, ayrıca katılımcıların Sosyal Bilgiler öğretimi açısından küresel
vatandaşlığın yeri ve önemini nasıl açıkladıkları ve almış oldukları lisans eğitiminin küresel vatandaş algılarını
nasıl şekillendirdiğinin tespit edilmesi beklenmektedir.
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Avrupa Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Türkiye Örneği
Yrd. Doç. Dr. Yelkin Diker COŞKUN
Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gonca KIZILKAYA
Yeditepe Üniversitesi

Avrupa Birliği’nce belirlenen yaşam boyu öğrenme için sekiz anahtar yeterlikten biri dijital yeterliklerdir. Dijital
yeterliklere sahip olmayı dijital yerli olmanın doğal sonucu olduğu varsayımından hareket etmek bir yanılgıya
düşmek olabilir. Nitekim bu konuda yürütülmüş çeşitli araştırmalar dijital yerlilerin bu yeterlikler konusunda sanılandan daha zayıf olduğunu destekler niteliktedir (The Horizon Report Europe, 2014; Calvani, Fini, Ranieri,
2010). Dijital yeterlik; BIT (Bilgi İletişim Teknolojileri)’in çalışma, öğrenme, istihdam, eğlenme, topluma katılma
amacıyla kendine güvenli, eleştirel ve yaratıcı biçimde kullanımı olarak tanımlanmıştır (Ferrari, 2013).Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla çeşitli fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinden
tarama tekniği ile veri toplanmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından Avrupa Dijital Yeterlikler Çerçevesine
(Ferrari, 2013) dayalı olarak geliştirilen “Dijital Yeterlik Anketi” ve demografik bilgi anketi kullanılmıştır. “Dijital
Yeterlik Anketi” bilgi, iletişim, içerik oluşturma, güvenlik, problem çözme olmak üzere altı temadan oluşmaktadır.
Avrupa Dijital Yeterlikler Çerçevesine göre bu altı temanın her biri için belirlenen 21 alt boyut bulunmaktadır.
Her yeterlik alanı için bir tanımlama yapılmış ve yeterliklerin göstergeleri listelenmiştir. Her bir gösterge için bir
tanım, 3 uzmanlık düzeyi (temel, orta, gelişmiş), bilgi düzeyine ilişkin örnekler listesi, göstergeye ilişkin tutum ve
beceriler, ve seçilen iki amaç (öğrenme ve iş ) için uygulama alanı belirlenmiştir. “Dijital Yeterlik Anketi” geliştirilirken öğrenme ve iş olarak tanımlanan iki amacın yalnızca öğrenme amacı dikkate alınmıştır. Anket maddeleri
ise yukarıda belirtilen tutum ve beceri örnekleri temel alınarak hazırlanmıştır. Anketin değerlendirilmesinde Avrupa Dijital yeterlikler çerçevesinde belirlenen 3 uzmanlık düzeyine göre hareket edilmiştir. Araştırma sonucunda
üniversite öğrencilerinin dijital yeterlik düzeylerinin ne olduğu ve bu düzeylerin demografik özelliklerine göre
nasıl değiştiğinin ortaya çıkması beklenmektedir. Bu sonuca göre dijital yerli olarak adlandırdığımız jenasyonun
yeterlikler açısından bulundukları düzey analiz edilecek ve üniversite eğitimi kapsamında yetersiz görülen boyutların geliştirilmesine yönelik alınması gereken önlemler tartışılacaktır. Bu kapsamda ayrıca üniversitelerin çekirdek programına dijital yeterliklerin nasıl entegre edilebileceğine ilişkin öngörüler sunulacaktır. Araştırma sonucuna göre uygulamaya dönük öneriler de geliştirilecektir.
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Sanal Ortamda Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Önlisans Öğrencileri Tarafından
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER
Celal Bayar Üniversitesi

Bilgi toplumu olma yolunda Türkiye’de de yükseköğretim kurumlarının, özellikle günümüzde giderek öğrenim
görme talebi artan uzaktan eğitim programlarının ve bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin yeniden yapılanma sürecindeki beklentilerinin incelenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada küreselleşme
ve onun yansıması olarak öne çıkan bilgi toplumunda insan kaynaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde bir
itici güç olarak yükseköğretim kurumlarının işlevi ve bu kurumların yerel olduğu kadar küresel boyutta da ihtiyaca
yanıt verebilmeleri için nelerin yapılması gerektiği konusunda akademik ve bilimsel bir araştırma hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencileri ile bu
kurumlarda görev alan öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumunun işlevine yönelik bakış açılarının belirlenmesi
ve bu bakış açılarının farklı değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmaktadır.Araştırmada nicel verilerin yanı
sıra katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen nitel verilerden de yararlanılarak eklektik bir model
kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise göstergebilimsel bir çözümleme modeli olan A.J.Greimas’ın
Eyleyenler Modeli kullanılmıştır. Böylece araştırma konusu nicel verilerin analizi ile açıklanıp, katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen nitel verilerin yorumlanmasıyla da anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Nitel
Verilerin Göstergebilimsel Çözümlenmesinde Kullanılan Eyleyenler Modeli ve Modelde Yer Alan Unsurlar Araştırmada katılımcılarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden elde edilen görüşme notlarının metinler halinde düzenlenmesinin ardından oluşturulan veri seti, göstergebilimin anlatı (metin) çözümleme stratejilerinden
biri olan Eyleyenler Modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Anlatı içinde yer alan kişi ve kişileri “eylem”i ile değerlendiren Greimas, kişiler dizgesinde oyuncu (acteur) ile eyleyen (actant) arasında bir ayrıma giderek bireysel bir
arayışın peşindeki kişilerin eyleyensel öğelerini ortaya çıkarmaya çalışır. Mantıksal bir ilişki sistemi içerisinde
öznenin nesneye ulaşma gayretinin çözümlendiği bu modelde; doğrudan doğruya Özne’nin ulaşmayı amaçladığı
ve Gönderen ile Gönderilen arasında bir iletişim birimi olarak konumlanan Nesne çevresinde odaklanır. Özne’nin
isteği ise Yardımcı ve Engelleyici’nin (karşıt özne - düşman) anlatıdaki rollerine göre biçimlenir.Mantıksal bir
ilişki sistemi içerisinde öznenin nesneye ulaşma gayretinin çözümlendiği Eyleyenler modeli; doğrudan doğruya
Özne’nin ulaşmayı amaçladığı ve Gönderen ile Gönderilen arasında bir iletişim birimi olarak konumlanan Nesne
çevresinde odaklanır. Özne’nin isteği ise Yardımcı ve Engelleyici'nin (karşıt özne - düşman) anlatıdaki rollerine
göre biçimlenir. Bu doğrultuda araştırmada Özne konumunda olan önlisans öğrencilerinin uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik beklenti ve sorunları, eyleyenler ve aralarındaki ilişki, modeldeki istek, iletişim ve güç eksenleri
çerçevesinde ilişkilendirilmiştir.
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Uzaktan Eğitim Programlarının Kalite Standartları Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Betül TONBULOĞLU
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Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN
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Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim programı, uzaktan eğitim merkezi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açabilmelerinde akreditasyon/kalite güvencesi sistemi esas alınmamaktadır (Bakioğlu ve Can, 2013).
Mevcut uzaktan eğitim programları için bir değerlendirme ve akreditasyon süreci olmayıp, yeni açılacak programlar ise YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda programların açılıp açılmaması konusunda karar verilmektedir (Koçdar, 2011). Bu değerlendirmeler ise sadece kurumsal politikalar, yapısal düzenlemeler, program ve içerik geliştirme, ders sunum süreci olmak
üzere 4 düzeyde geliştirilen performans göstergelerine göre yapılmaktadır (Özkul ve Latchem, 2011). YÖK'ün
yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar incelendiğinde bu
yönetmelikte uzaktan eğitimin nasıl daha kaliteli bir şekilde verilmesi gerektiğine dair herhangi bir maddeye rastlanmamış, sadece öğrenci sayısına, derslerin uzaktan ve yüzyüze verilme oranlarına, değerlendirmenin uzaktan ve
yüzyüze yapılma oranlarına ve maddi konulara değinildiği görülmüştür. YÖK'ün, üniversitelerin ve MEB'in yayınladıkları yönetmelikler incelendiğinde ise uzaktan eğitimin nasıl ve hangi unsurlar göz önünde bulundurularak
yürütülmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir maddenin bulunmadığı, bu hususta belli standartların takip edilmediği
ve uzaktan eğitim veren kurumların da eğitimlerini belli standartları göz önünde bulundurarak yapılandırmadığı
görülmüştür. Türkiye'deki mevcut uzaktan eğitim programlarının belli standartlar çerçevesinde yapılandırılmamasının ve bu eğitimlerin değerlendirmesinin yapılmamasının getirdiği olumsuzlukları vurgulayan birçok çalışma
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda uzaktan eğitim alanında öğretim tasarımı olmaması, uzaktan eğitime uygun
öğretim yöntemlerin kullanılmaması, eğitimde ölçme ve değerlendirme sistemi eksiklikleri, uzaktan eğitim sunan
üniversitelerde sistemin genel değerlendirmesinin olmaması, uzaktan eğitim yönetim biçiminin netlik kazanmaması, belli bir kalite ve standartlar zincirinin oluşturulmaması, öğretim kalitesinin yetersizliği, üniversite eğitimine
erişimde sorunlar, araştırma ve geliştirme yetersizliği, öğrenci tercihlerinin karşılanmasında yetersizlikler, açık ve
uzaktan öğrenme hizmeti sağlayanlara yeterli destek sağlanamaması gibi birçok sorun ortaya konmuştur (İşman,
2008; Özkul ve Aydın, 2011; Can, 2012). Al ve Madran (2004), standartların sadece eğitim içeriklerinde değil,
öğrenci bilgileri gibi önemli verilerin sisteme kaydedilmesinde de dikkate alınması gerektiğini vurgulamış; kaynak, zaman ve para israfını önleyebilmek için içeriğin, veri girişlerinin ve bu bilgilerin tümünü yorumlayacak
sistemin belirli standartlar çerçevesinde oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Kuruluşların, çevrimiçi ders ve
programların değerlendirilmesi için yayınladıkları standartlar ve kılavuzların amacı, kurumların uzaktan eğitimi
planlamalarına yardımcı olmak ve uzaktan eğitim veren kurumlar için bir değerlendirme çerçevesi sağlamaktır
(Middle States Commission on Higher Education, 2011). Amerika’da ve dünyanın diğer ülkelerinde çevrimiçi
eğitim programları, çevrimiçi dersler ve çevrimiçi eğitim veren kurumlar, belirli kalite standartları çerçevesinde
değerlendirilerek kalite açısından hangi düzeyde oldukları ortaya çıkarılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre
akredite edilen kurumun, programın veya dersin ülke çapında tanınırlığı sağlanmakta ve ilgili öğeler arasında
transfer işlemleri (farklı kurumlardan ders alma ve alınan notların kabul edilmesi vb. ) gerçekleştirilebilmektedir
(Uysal ve Kuzu, 2011). Bu sebeple Türkiye'deki uzaktan eğitim veren üniversitelerin uzaktan eğitim programlarının belirli kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmesi ve kalite açısından hangi düzeyde olduklarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim programlarını "eğitim programları ve
öğretim " ve "ölçme-değerlendirme" boyutlarında değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini, İstanbul'daki uzaktan
eğitim sunan üniversiteler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen örneklemi ise az 3 yıllık
uzaktan eğitim deneyimi olan üniversiteler arasından önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından en az
birini çevrimiçi ortamlardan yürüten ve farklı öğretim yönetim sistemlerine sahip olan 6 üniversite oluşturmaktadır. Nitel yöntemin benimsendiği bu araştırmada uluslararası düzeyde kalite standartları yayınlayan akreditasyon
kuruluşlarının standartları üzerinde belge incelemesi yapılmış, 16 akreditasyon kuruluşunun "eğitim programları
ve öğretim" ve "ölçme-değerlendirme" boyutlarına ilişkin yayınladıkları standart maddeleri derlenmiştir. Derlenen
bu standartlar Türkçe'ye çevrilmiş, güvenirliğin sağlanması için yapılan çeviriler Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan üç öğretim elemanı tarafından incelenerek gerekli değişiklikler yapılmıştır. Standart maddeleri son olarak uzaktan eğitim alanında deneyim sahibi üç öğretim elemanına inceletilmiş,
uzman görüşleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Seçilen örneklemdeki üniversitelerin verdikleri uzaktan eğitimler,
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derlenen bu akreditasyon standartları göz önüne alınarak uzman değerlendirmesine tabi tutulmuş, bu değerlendirme sonuçları karşılaştırılarak önerilerde bulunulmuştur.Türkiye'deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerini
belli standartlar doğrultusunda yapılandırmamış olması ve düzenli olarak işleyen bir değerlendirme mekanizmasının olmayışı, yapılan değerlendirme sonuçlarında da kendini göstermiştir. İncelenen üniversitelerin uzaktan eğitim
programları belli standartları taşıma açısından yeterli olsa da birçok önemli kriteri bünyesinde bulundurmakta eksik kaldığı görülmüştür. Bu durumun ise uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmemesinden ve değerlendirme bulgularının eksikliği nedeniyle kendini yeniden düzenleme kapasitesinden yoksun oluşundan kaynaklandığı düşünülmüştür. Üniversitelerin uzaktan eğitim programlarının "öğretim programı" ve "ölçme-değerlendirme"
özelinde geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
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Çağdaş dünyanın gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir zorunluluk haline
getirmektedir. Bu nedenle öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi öğrenme önem kazanmaktadır. Bu durum
modern okullarda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler yetiştirmeye çalışmakta olup,
öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programlarının da hazırlanmasını sağlamaktadır
(Akbıyık ve Seferoğlu, 2006). Düşünme, hangi bilginin bizim için önemli, hangisinin amacımıza uygun olduğuna
karar verirken, hangi bilgiyi kendi görüşümüzü desteklemek üzere bir kanıt olarak kullanabileceğimize, ileri sürülen düşünceleri, varsayımları çürütmek için hangilerini kullanacağımıza karar vermemizi sağlayarak düşünme becerimizi geliştirir (Şengül ve Üstündağ, 2009). Düşünmeyi bilmek veya düşünme becerilerinin geliştirmek ifadesi,
eleştirel düşünme eğilimi ve eleştirel düşünme ile doğrudan ilgilidir (Kılıç ve Şen, 2014). Yıldırım’a göre eleştirel
düşünme, ölçülü kuşkuculuk içinde ilgi konusu olan bir görüş, bir sav, bir açıklama veya bir değer yargısını, bir
davranış, bir durum, bir yapıt veya oluşumu kendine özgü ölçütlere başvurarak, doğruluk ya da geçerlilik yönünden nesnel ve ussal bir yaklaşımla analiz etme etkinliğidir (Yıldırım, 1997). Eleştirel düşünme tutumu ise eleştirel
düşünme becerisinin geliştirilebilmesiyle gerçekleşir ve artırılabilir. Eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesinde, temelde iki öğretim yaklaşımından bahsedilmektedir. Bunlardan ilki, eleştirel düşünmenin beceri temelli
olarak öğretilmesi ikincisi ise konu temelli olarak öğretilmesidir (Aybek, 2006). Eleştirel düşünme öğretiminde,
becerilere dayalı olarak, herhangi bir konu ya da bilim dalıyla yakından bağlantılı olmayan alıştırmaların kullanıldığı yaklaşım beceri temelli, eleştirel düşünme becerilerinin öğretim programında yer alan içerik ve bilgilerin içine
entegre edilmesi ile oluşturulan öğretim yaklaşımı ise konu temelli yaklaşımdır (Feuerstein, 1999). Paul, Binker,
Weil ve Krelau(1990)’a göre; öğrencilerin güçlü eleştirel düşünen olarak yetişmelerini sağlamak için, örnek eleştirel düşünce öğelerinin, standartlarının, zihin özelliklerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin belirli disiplinler ve
konu alanları içinde işlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Doğa bilimlerinin en temeli olan fizik, evrenin temel
prensipleri ile ilgilenir ve amacı fiziksel dünyayı algılamaktır (Serway ve Beichner, 2002). Fizik, hayatı ve hayatta
karşılaştığımız olayları, durumları anlatan bir bilimdir. Bu nedenle öğrenciler sadece bilgi taşımamalı, aynı zamanda bilgileri eleştirel düşünme becerisi ile günlük hayata aktarabilmelidir. Fizik doğa bilimlerini incelemek için
birçok alt dallardan oluşmaktadır. Çalışmamızda ise soyut ve anlaşılması zor olan elektrik ve manyetizma konusu
seçilmiştir. Eleştirel düşünme ile ilgili literatür tarandığında gerçekleştirilen çalışmaların çoğunun, durum çalışmalarının yanı sıra farklı alanlarda eleştirel düşünme öğretimi ile ilgili olduğu, ayrıca kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerinde etkisinin incelendiği çalışmalar olduğu söylenebilir (Akbıyık ve Seferoğlu, 2006). Fizik eğitimi ile ilgili alan yazın incelendiğinde, eleştirel düşünme ile ilgili çalışmaların sayısının azlığı dikkat çekmektedir (Şengül ve Üstündağ, 2009; Rodrigues ve
Oliveira, 2008). Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak, konu temelli eleştirel düşünmeyle işlenilen fizik
dersinin (elektrik ve manyetizma ünitesi), akademik başarıya ve eleştirel düşünme tutumuna yönelik etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın genel amacı10.sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumlarına ve Fizik dersi başarılarına konu temelli eleştirel düşünmeye dayalı yaklaşımın etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara da yanıt aranmıştır: 1.Deney ve kontrol grubundaki
öğrencilerin eleştirel düşünme tutumları ön test puanları kontrol edildiğinde son test puanları arasında anlamlı
farklılık var mıdır? 2.Deney grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme tutumları son test puanları ile fizik başarı
puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 3.Deney gruplarındaki öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri
nelerdir?Yapılan çalışmada ön test – son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Deneme modelleri,
neden sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolünde gözlenmek istenen verilerin
ortaya çıkarıldığı araştırma modelleridir (Karasar, 2010). Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için; amaçlı
örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle; çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı, Adana ilindeki bir
ortaöğretim kurumunun 10. sınıfında öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma Fizik dersinin
Elektrik ve Manyetizma konusunda yapılmış olup 6 hafta sürmüştür. Her hafta için ünitede yer alan alt konular
için ders planları hazırlanmıştır. Kontrol grubunda geleneksel ders planı, deney grubunda ise konu temeli eleştirel
düşünme kriterlerine uygun olarak hazırlanan yeniden modellenmiş ders planı uygulanmıştır. Her iki ders planında
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elektrik ve manyetizma ünitesinde yer alan alt konulara ait gerekli detaylara yer verilmiştir. Araştırmada, Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumlarını ölçmek amacıyla Özelçi (2012) tarafından geliştirilen
“Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği” ve fizik başarılarını belirlemek için Özçifçi (2012) tarafından geliştirilen Elektrik ve Manyetizma konusunda “Hazırbulunuşluk Başarı Testi ” kullanılmıştır.“Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği”
5 alt boyutta 19 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçektir. Verilerin analizinde karışık ölçümler için iki faktörlü
ANOVA analizi kullanılmıştır. Karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA, işlem gruplarına bağlı olarak ilişkisiz
ölçümlerin ve zamana bağlı olarak tekrarlı ölçümlerin söz konusu olduğu iki faktörlü karışık desenlerde, uygulanan
deneysel işlemin etkililiğine ilişkin satırxsütun ortak etkisini ve satır ile sütun faktörlerinin temel etkilerini test
etmede kullanılır (Büyüköztürk, 2010). Araştırma elde edilen veriler SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular araştırmanın amacına uygun olarak sunulmuştur. Analizler sırasında, elde edilen verilerde bağımlı
değişkene ait puanların gruplarda normal dağılım gösterdiği, grupların varyanslarının eşit olduğu ve ölçüm setlerinin ikili kombinasyonları için grupların kovaryanslarının eşit olduğu belirlenmiştir.Araştırma bulgularına dayanarak, deney ve kontrol gruplarının son test eleştirel düşünme tutum ölçeği puanları arasında farkın deney grubu
lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, ortaöğretim onuncu sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumları açısından değerlendirildiğinde, anlamlı farklılıkların deney grubu öğrencileri lehine olmasının
nedeni öğrenciler için tasarlanmış özel öğretim yöntemleri ve teknikleri sayesinde öğrenciler; alıştırmalarla, uygulamalarla, hesaplamalarla, konu tekrarlarıyla kısa sürede çalışma ortamına girerek, anında dönüt alarak ve öğrencilerin her daim aktif olduğu ders işleme fırsatı bulduklarından kaynaklanıyor olabilir. Bu çalışma sonucumuz
(Schreglmann, 2011; Aybek, 2006) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Araştırma bulgularına dayanarak,
konu temelli eleştirel düşünmede farklılığın çıkmasının nedenlerini, öğrencilerin fizik dersine yönelik akademik
yeterliliklerinin yanında entelektüel becerileri, bilimsel tutumları ve düşünme becerilerine sahip olma düzeyleri de
etkilemiş olabilir. Bu bağlamda Fizik dersinde elektrik ve manyetik ünitesinin anlaşılması için entelektüel becerilerin, bilimsel tutumların ve düşünme becerilerinin gelişmesine bağlıdır. Çünkü elektrik ve manyetizma konusu
soyut bir konu olup anlaşılması için düşünme ve sorgulama becerisinin gelişmesi önem arz etmektedir. Bu durumun oluşmasında da eleştirel düşünme becerisi gerekmektedir. Çalışmamızda kullandığımız Özelçi (2012) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğinde” de beş alt boyutta yer alan faktörler Fizik dersinde eleştirel düşünmeyi ve Fizik konularının anlaşılmasını etkileyen etmenlerdir. Çünkü Fizikte bilimsel bilginin anlaşılması için bu beş faktör öğrencilerde konuların daha kolay anlaşılmasını, olasılıklı düşünmesini, kuramsal bilgiyi
uygulamaya dönüştürmesini, kanıtları aramaya yönelmesini ve sorgulanmasını sağlar (Akbıyık, 2002; Gürkaynak,
Üstel ve Gülgöz, 2003; Cengiz, 2004). Deney grubunun Fizik dersi başarı puanları ile eleştirel düşünme tutum
ölçeği son test puanları arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Fizik, evreni ve
yaşadığımız çevreyi gözlem, deney ve kuramlar yoluyla anlamamızı sağlayan bilim dalıdır. Bu nedenle fizik dersinin anlaşılması için öğrencinin; kendi çabası ile bilgi edinmesi, bağımsız düşünmesi, eleştirel gözle değerlendirmesi ve öğrenme yolunu bulması gerekir (Bozdemir, 1993; Özyürek ve Eryılmaz, 2001). Çalışmada kullanılan
eleştirel düşünme tutum ölçeğinde de beş alt boyutun fizik öğrenme yollarını etkilediği söylenebilir. Akbıyık
(2002), Akbıyık ve Seferoğlu (2006) yaptıkları çalışmalarda eleştirel düşünme eğiliminin akademik başarıyla ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle deney grubunda eleştirel düşünme tutum ölçeğinde yer alan “Kanıta
Dayalı Karar Verme” ve “Neden Aramaya Açıklık” alt boyutunun puanları ile fizik başarı puanları arasında (r=.76
ve p=.000, r=.75 ve p=.000) yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre eleştirel
düşünme tutum puanlarında, bu iki alt boyut puanlarının artmasıyla fizik başarısının da artacağı söylenebilir.
Çünkü bu alt boyutlar fizikte düşünmeyi, araştırmayı, soru sormayı, mantık yoluyla ya da bilimsel yöntemi izleyerek farklı çözüm yollarını bulmayı geliştirmektedir. Bu sonuç Şengül ve Üstündağ (2009)’ın yaptıkları çalışma
sonucu ile paralellik göstermektedir. Deney grubundaki öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak derste yapılan etkinliklere aktif katıldıkları ve bundan dolayı dersin işlenme sürecinde eğlenceli, zevkli ve hevesli davranışlar gösterdikleri söylenebilir. Ayrıca fizik ve fizik öğretmenine karşı
olan olumsuz tutum ve davranışların değiştiği de gözlenmiştir. Öğrenciler, eleştirel düşünme ile yapılan etkinliklerin fizik dersinde sadece elektrik ve manyetizma konusu ile sınırlı olmayıp diğer fizik konularının da bu şekilde
işlenmesini böylece daha anlamlı, bilimsel ve yaratıcı bir şekilde öğrendiklerini belirtmişlerdir. Konu temelli eleştirel düşünme ile işlenen dersin öğrencilerin görüşlerinde olumlu olarak değişim yaratması süreci Aybek (2006),
Obay (2009), Çorapçıgil (2006)’nında yaptığı çalışmalar ile paralellik göstermektedir.
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Oyun; TDK tarafından “Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence”
olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, tarih yok). Oyun kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebilmek mümkün iken, dijital medya kaynaklı olan oyunlaştırma kavramı çok yenidir. 2008 yılından itibaren Grace
ve Hall (2008) tarafından “keşif yeteneğini arttıran eğlence” (surveillance entertainment), McDonald, Musson ve
Smith (2008) tarafından “üretkenliği geliştiren oyunlar” (productivity games), natronbaxter.com’da “uygulamalı
oyun” (applied gaming) gibi farklı şekillerde oyunlaştırmayı işaret eden kavramlar kullanılsa da 2010 yılında DICE
konferansında Jesse Schell “Oyunların Geleceği” isimli sunumunda ilk kez oyunlaştırma (gamification) kavramını
kullanmıştır (Xu, 2011; Deterding, Dixon, Khaled ve Nacke, 2011). Zicherman ve Cunningham (2011) tarafından
oyunlaştırma “Oyundaki düşünce biçiminin ve oyun kurallarının, kullanıcıların ilgisini çekmek ve problem çözmek amacıyla kullanılması” olarak tanımlanmaktadır. Deterding vd. (2011) ise oyunlaştırmayı “Oyun dışı içeriklerde oyun tasarımının kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Oyunlaştırma sürecinin işletilebilmesi için öncelikle
oyun tasarımının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda oyun tasarımı önem kazanmaktadır. Oyun tasarımının; dinamikler, mekanikler ve bileşenler olmak üzere 3 ana öğesi vardır. Dinamikler, tasarımdaki kısıtlar, duygular, ilerleme yapısı, hikâyeleştirme tekniği olarak ifade edilebilirken; mekanikler, şans, rekabet, işbirliği, alışveriş,
meydan okuma şeklinde ortaya konulabilir. Oyun tasarımı kapsamındaki bileşenler ise ana hatlarıyla; puan (point),
rozet (badge), seviye (level), deneyim puanı (xp) ve sıralama (leaderboards) şeklinde sıralanabilir (Bunchball,
2010; Werbach, 2014). Bu öğelerin birlikte uyum içerisinde kullanılarak oyun dışı süreçlere aktarılması oyunlaştırma olarak adlandırılmaktadır. Oyunlaştırmanın eğitimde kullanılması ise eğitimin oyunlaştırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük oyuncu kitlelerine ulaşan farmville, angry birds gibi oyunların, süreklilik elde edebilmelerini sağlayan oyunlaştırma yapısının eğitim sürecine aktarılarak öğrencilerin dikkat ve motivasyonunun artırılması ile başarılarının ve derse yönelik tutumlarının pozitif yönde etkilenmesi eğitimin oyunlaştırılması olarak ele
alınabilir. Teorik olarak oyunlaştırmanın beklenen etkiyi gösterebileceği düşünülebilir, fakat pratikte işe yarayıp
yaramadığına karar verecek olanlar şüphesiz öğrenciler olacaklardır. Bu bağlamda çalışmamız, eğitim sürecinin
oyunlaştırılmasının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını ve öğrencilerin oyunlaştırmaya ilişkin ortak bir görüş
etrafında birleşip birleşmediklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız sıradanlıktan uzak bir ders tasarımına
ilişkin öğrenci görüşlerini alışılagelmişin dışında bir yöntemle ortaya koyması bakımından önem ve orijinallik arz
etmektedir.Eğitim sürecinin oyunlaştırılmasına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda nicel ve nitel süreçleri bir arada içeren Q metodolojisi kullanılmıştır. Q metodolojisi bilimsel araştırma
sürecinde, kişilerin bakış açılarını, görüş, inanç ve tutumlarını sübjektif olarak sistematik bir biçimde ortaya koymayı amaçlar (Brown, 1993). Psikoloji alanında ortaya çıkmasına rağmen sonradan sosyal bilimler alanında da
kullanılmaya başlanan Q metodu, nicel ve nitel yöntemlerin güçlü yanlarının kullanıldığı, özel bir bilgisayar yazılımı ile veri analiz sürecinin gerçekleştirildiği bir yöntemdir (Brown, 1996; Demir ve Kul, 2011). Araştırmamızın
çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinin tamamını oyunlaştırma tasarımı ile alan ve Q metot uygulamasına katılmaya gönüllü olan 34 tane Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Oyunlaştırma sürecine ilişkin sübjektif öğrenci görüşlerini Q metodu ile ortaya koyan çalışmamızda literatüre dayalı olarak yapısal tasarım kullanılmıştır. Yapısal tasarımda yazılacak maddeler literatüre dayandırılmalıdır. Buradan hareketle, oyun tasarımına ilişkin 9 ana başlıkta,
her başlık için bir olumlu bir olumsuz olmak üzere toplam 18 madde yazılmıştır. 9 başlıktan 3 tanesi oyunlaştırmanın dinamikleri ile, 2 tanesi mekanikleri ile, 4 tanesi ise bileşenleri ile ilişkindir. Q-dizgisinde, -3 negatif uç ile
+3 pozitif uç arasında, zorunlu normal dağlım yapısı kullanılmıştır. Uygulama aşamasına geçilmeden, 7 kişiyle ön
uygulama yapılmış ve maddelere son hali verilmiştir. Küçük kâğıtlar şeklide kesilen maddeler, öğrenciler tarafından Q-dizgisi üzerine katılım derecelerine göre sıralanmış ve bu süreç aracılığıyla oyunlaştırma tasarımına ilişkin
öğrenci görüşleri alınmıştır. Veriler “PQMethod 2.35” programına girilerek analiz edilmiştir.Yapılan temel bileşenler analizi ve döndürme neticesinde 34 katılımcının 6 faktör altında gruplandığı tespit edilmiştir. Birinci faktörde 25 kişinin, ikinci faktörde 4 kişinin, dördüncü faktörde 2 kişinin, üçüncü beşinci ve altıncı faktörlerde 1’er
kişinin toplandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan 34 öğrenciden 25 tanesinin (grubun %74’ünün) bir boyutta
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toplanması grubun genel bir karakteri olduğu şeklinde yorumlanabilir. Buradan hareketle oyunlaştırılmış ders sürecine ilişkin öğrenci görüşlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu benzerliğin hangi ortak paydada birleştiğinin ve hangi cümlelerin daha çok önemsendiğinin incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda 9 olumlu ve 9
olumsuz olmak üzere toplam 18 madde yer almaktaydı. 9 olumlu maddenin tamamının faktör 1 altında toplanan
grup tarafında en çok önemsenen maddeler olması, bu maddelerin Z değerlerinin pozitif ve 0.45 üzeri olması genel
tutumun olumlu olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir. 9 öğrenciden oluşan diğer 5 grubun en çok önemsediği
ilk 3 madde incelendiğinde ise toplamda 9 olumlu, 8 olumsuz maddenin sıralandığı görülmektedir. Bu da diğer
grupların genelinin oyunlaştırma sürecine karşı hemen hemen nötr bir yaklaşım içerisinde olduklarını söylememize imkan tanıyabilir. Faktör 1 olarak adlandırılan 25 kişilik grupta, olumlu maddelerin en önemli maddeler
olduğunu belirlemiştik. Olumlu maddeler arasındaki sıralama ilgili olduğu terimlere göre incelendiğinde ise; başarı
puanı, sürecin mantığı, duygu, rozet, ilerleme yapısı, seviye, deneyim puanı, işbirliği ve rekabet şeklinde bir sıralama olduğu görülmektedir. Yani öğrenciler üzerinde başarı puanı, sürecin mantığı ve duygu en çok etkiyi gösterirken, işbirliği ve rekabet diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin oyunlaştırma sürecine ilişkin ortak bir tutum sergiledikleri ve bu ortak tutumun olumlu olduğu söylenebilir. Öğrencilerin sergilemiş oldukları olumlu ortak tutumda öğrencilere süreç içerisinde verilen başarı puanlarının, sürecin genel mantığının ve öğrencilerin sürece ilişkin duygularının ön plana çıktığı görülmektedir.
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Oyun; TDK tarafından “Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence”
olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, tarih yok). Oyun kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebilmek mümkün iken, dijital medya kaynaklı olan oyunlaştırma kavramı çok yenidir. 2008 yılından itibaren Grace
ve Hall (2008) tarafından “keşif yeteneğini arttıran eğlence” (surveillance entertainment), McDonald, Musson ve
Smith (2008) tarafından “üretkenliği geliştiren oyunlar” (productivity games), natronbaxter.com’da “uygulamalı
oyun” (applied gaming) gibi farklı şekillerde oyunlaştırmayı işaret eden kavramlar kullanılsa da 2010 yılında DICE
konferansında Jesse Schell “Oyunların Geleceği” isimli sunumunda ilk kez oyunlaştırma (gamification) kavramını
kullanmıştır (Xu, 2011; Deterding, Dixon, Khaled ve Nacke, 2011). Zicherman ve Cunningham (2011) tarafından
oyunlaştırma “Oyundaki düşünce biçiminin ve oyun kurallarının, kullanıcıların ilgisini çekmek ve problem çözmek amacıyla kullanılması” olarak tanımlanmaktadır. Deterding vd. (2011) ise oyunlaştırmayı “Oyun dışı içeriklerde oyun tasarımının kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Oyunlaştırma sürecinin işletilebilmesi için öncelikle
oyun tasarımının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda oyun tasarımı önem kazanmaktadır. Oyun tasarımının; dinamikler, mekanikler ve bileşenler olmak üzere 3 ana öğesi vardır. Dinamikler, tasarımdaki kısıtlar, duygular, ilerleme yapısı, hikâyeleştirme tekniği olarak ifade edilebilirken; mekanikler, şans, rekabet, işbirliği, alışveriş,
meydan okuma şeklinde ortaya konulabilir. Oyun tasarımı kapsamındaki bileşenler ise ana hatlarıyla; puan (point),
rozet (badge), seviye (level), deneyim puanı (xp) ve sıralama (leaderboards) şeklinde sıralanabilir (Bunchball,
2010; Werbach, 2014). Bu öğelerin birlikte uyum içerisinde kullanılarak oyun dışı süreçlere aktarılması oyunlaştırma olarak adlandırılmaktadır. Oyunlaştırmanın eğitimde kullanılması ise eğitimin oyunlaştırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük oyuncu kitlelerine ulaşan farmville, angry birds gibi oyunların, süreklilik elde edebilmelerini sağlayan oyunlaştırma yapısının eğitim sürecine aktarılarak öğrencilerin dikkat ve motivasyonunun artırılması ile başarılarının ve derse yönelik tutumlarının pozitif yönde etkilenmesi eğitimin oyunlaştırılması olarak ele
alınabilir. Teorik olarak oyunlaştırmanın beklenen etkiyi gösterebileceği düşünülebilir, fakat pratikte işe yarayıp
yaramadığına karar verecek olanlar şüphesiz öğrenciler olacaklardır. Bu bağlamda çalışmamız, eğitim sürecinin
oyunlaştırılmasının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını ve öğrencilerin oyunlaştırmaya ilişkin ortak bir görüş
etrafında birleşip birleşmediklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız sıradanlıktan uzak bir ders tasarımına
ilişkin öğrenci görüşlerini alışılagelmişin dışında bir yöntemle ortaya koyması bakımından önem ve orijinallik arz
etmektedir.Eğitim sürecinin oyunlaştırılmasına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda nicel ve nitel süreçleri bir arada içeren Q metodolojisi kullanılmıştır. Q metodolojisi bilimsel araştırma
sürecinde, kişilerin bakış açılarını, görüş, inanç ve tutumlarını sübjektif olarak sistematik bir biçimde ortaya koymayı amaçlar (Brown, 1993). Psikoloji alanında ortaya çıkmasına rağmen sonradan sosyal bilimler alanında da
kullanılmaya başlanan Q metodu, nicel ve nitel yöntemlerin güçlü yanlarının kullanıldığı, özel bir bilgisayar yazılımı ile veri analiz sürecinin gerçekleştirildiği bir yöntemdir (Brown, 1996; Demir ve Kul, 2011). Araştırmamızın
çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinin tamamını oyunlaştırma tasarımı ile alan ve Q metot uygulamasına katılmaya gönüllü olan 34 tane Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Oyunlaştırma sürecine ilişkin sübjektif öğrenci görüşlerini Q metodu ile ortaya koyan çalışmamızda literatüre dayalı olarak yapısal tasarım kullanılmıştır. Yapısal tasarımda yazılacak maddeler literatüre dayandırılmalıdır. Buradan hareketle, oyun tasarımına ilişkin 9 ana başlıkta,
her başlık için bir olumlu bir olumsuz olmak üzere toplam 18 madde yazılmıştır. 9 başlıktan 3 tanesi oyunlaştırmanın dinamikleri ile, 2 tanesi mekanikleri ile, 4 tanesi ise bileşenleri ile ilişkindir. Q-dizgisinde, -3 negatif uç ile
+3 pozitif uç arasında, zorunlu normal dağlım yapısı kullanılmıştır. Uygulama aşamasına geçilmeden, 7 kişiyle ön
uygulama yapılmış ve maddelere son hali verilmiştir. Küçük kâğıtlar şeklide kesilen maddeler, öğrenciler tarafından Q-dizgisi üzerine katılım derecelerine göre sıralanmış ve bu süreç aracılığıyla oyunlaştırma tasarımına ilişkin
öğrenci görüşleri alınmıştır. Veriler “PQMethod 2.35” programına girilerek analiz edilmiştir.Yapılan temel bileşenler analizi ve döndürme neticesinde 34 katılımcının 6 faktör altında gruplandığı tespit edilmiştir. Birinci faktörde 25 kişinin, ikinci faktörde 4 kişinin, dördüncü faktörde 2 kişinin, üçüncü beşinci ve altıncı faktörlerde 1’er
kişinin toplandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan 34 öğrenciden 25 tanesinin (grubun %74’ünün) bir boyutta
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toplanması grubun genel bir karakteri olduğu şeklinde yorumlanabilir. Buradan hareketle oyunlaştırılmış ders sürecine ilişkin öğrenci görüşlerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu benzerliğin hangi ortak paydada birleştiğinin ve hangi cümlelerin daha çok önemsendiğinin incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda 9 olumlu ve 9
olumsuz olmak üzere toplam 18 madde yer almaktaydı. 9 olumlu maddenin tamamının faktör 1 altında toplanan
grup tarafında en çok önemsenen maddeler olması, bu maddelerin Z değerlerinin pozitif ve 0.45 üzeri olması genel
tutumun olumlu olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir. 9 öğrenciden oluşan diğer 5 grubun en çok önemsediği
ilk 3 madde incelendiğinde ise toplamda 9 olumlu, 8 olumsuz maddenin sıralandığı görülmektedir. Bu da diğer
grupların genelinin oyunlaştırma sürecine karşı hemen hemen nötr bir yaklaşım içerisinde olduklarını söylememize imkan tanıyabilir. Faktör 1 olarak adlandırılan 25 kişilik grupta, olumlu maddelerin en önemli maddeler
olduğunu belirlemiştik. Olumlu maddeler arasındaki sıralama ilgili olduğu terimlere göre incelendiğinde ise; başarı
puanı, sürecin mantığı, duygu, rozet, ilerleme yapısı, seviye, deneyim puanı, işbirliği ve rekabet şeklinde bir sıralama olduğu görülmektedir. Yani öğrenciler üzerinde başarı puanı, sürecin mantığı ve duygu en çok etkiyi gösterirken, işbirliği ve rekabet diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin oyunlaştırma sürecine ilişkin ortak bir tutum sergiledikleri ve bu ortak tutumun olumlu olduğu söylenebilir. Öğrencilerin sergilemiş oldukları olumlu ortak tutumda öğrencilere süreç içerisinde verilen başarı puanlarının, sürecin genel mantığının ve öğrencilerin sürece ilişkin duygularının ön plana çıktığı görülmektedir.
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Anlamaya Dayalı Tasarım'ın Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenme Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
Öğr. Gör. Nihal YURTSEVEN
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Anlamaya Dayalı Tasarım, sınıfta tesadüfi öğrenmeler ya da doğuştan gelen yetenekler sonucunda gerçekleşecek
olan rastlantısal öğrenmeleri en aza indirerek, tüm öğrenenleri ve onların öğrenmeye yönelik tercihlerini dikkate
almaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de öğretim programının önceliklerini belirleyerek, iyi bir tasarım gerçekleştirilerek öğretime başlanmasını hedeflemektedir. Anlamaya Dayalı Tasarım’ın kalbinde yatan “anlama”, eğitimin
temel hedefi olarak kabul edilmektedir (Wiggins, McTighe, 2011, 4). Burada sözü geçen “anlama” konuları, dersi,
derste geçen püf noktaları anlamaktan çok, öğrencinin ders süresince geliştireceği anlama sayesinde bilgiyi gelecekte karşılaşacağı tüm yeni ortamlara uyarlama yeteneği kazanmasıdır. Anlamaya Dayalı Tasarım’ın diğer bir
artısı, öğrenciler için öğrenmeyi kalıcı ve anlamlı hale getirmesidir (Corvo, 2014; Molina, 2013; Anderson, 2012;
Schoellhorn, 2012; Andrews, 2011; Berthram, 2011; Duke, 2011; Noble, 2011; Takacs, 2010; Stotter, 2004). Yabancı dil öğretiminde karşılaşılan temel sorunlardan biri içerik aktarımının bir araç olmaktan çıkıp, amaç haline
dönüşmesidir. Oysa yabancı dil öğretiminin odak noktası, öğrenciye sunulan içerikle, öğrencilerde yabancı dil
öğrenme becerisinin oluşması için bir temel hazırlamaktır. Anlamaya Dayalı Tasarım ile hazırlanan tasarımlar
özünde anlamayı ve kalıcı öğrenmeyi barındıran temel sorular ve değerlendirme teknikleri içerdiği için, yabancı
dil öğrenme konusunda öğrencinin büyük resmi görmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca tasarımın bireysel farklılıkları kapsayan öğretim yöntem ve teknikleriyle birleştirilmesi, sınıfta öğrenci için keyif veren bir öğrenme ortamı
oluşmasına yardımcı olmakta ve aktif öğrenme sürecinin yapılandırılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Öğrenci için yabancı dil öğrenme konusunda anlamlı performans görevlerinin verilmesi de, benzer bir şekilde, yabancı dil öğrenmeyi bir yaşamsal beceri haline getirmelerine ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda, anlamlı bir öğrenme sürecinden geçmelerine yardımcı olmaktadır. Bu da, öğrencilerin zaman içinde, akademik performansı,
bilişsel ve duyuşsal gelişimi desteklenen, öğrenmenin mantığını kavramış ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler haline
gelmelerine olanak sağlamaktadır. Yabancı dil öğretiminin başarıya ulaşmasında önemli ölçüt ve hedeflerden biri
yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyondur. Yabancı dil öğrenme motivasyonunun araştırılmaya başlanmasındaki temel çıkış noktası sosyal psikolojidir. Çünkü bireyleri yabancı bir dil öğrenme konusunda teşvik eden en
önemli faktör içinde bulunduğu sosyal çevredir (Dörnyei, 1998, 122). Yabancı dil öğrenme motivasyonu, dil öğrenme sürecinde önemli bir yere sahiptir ve hedef dilin öğrenilmesinde öğrencinin ne düzeyde olumlu, etkin ve
katılımcı bir rol üstlendiğini belirlemeye yardımcı olur (Oxford, Shearin, 1994, 12). Motivasyonun sağlanması, bir
bakımdan ders başarısı için bir anahtar işlevi gördüğünden, sınıfta yapılacak olan uygulamaların öğrencinin motivasyonunu, uzun vadede ise başarısını arttıracak türden olmalıdır. Yabancı dil öğretiminde motivasyonun önemi
çeşitli araştırmalarla (Karakış, 2014; Pak, 2014; Cho, 2013, Meyer, 2013; Swanson, 2013; Lee, 2012; Su, 2012;
Pineda, 2011, Mendi, 2009; Ushida, 2003) incelenmiş ve yabancı dil öğretiminin başarıya ulaşmasında motivasyonun önemli bir parametre olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil öğretiminin başarıya ulaşmasında, öğrencilerin motivasyonları kilit bir öneme sahiptir. Yabancı dil öğretimi, doğası gereği öğrenciye öğrenme sürecinde
yaşantısal bir içerik sunmalıdır. Ancak kitap takibinin ön plana alındığı, uygulamaya hazır programların sınıfta
kullanılması sırasında bu konuda bir standardizasyon sağlamak ve öğrenci motivasyonunu canlı tutmak güçleşmektedir. Yukarıda anlatılanlar ışığında, bu araştırmanın amacı Anlamaya Dayalı Tasarım’ın öğrencilerin yabancı
dil öğrenme motivasyonları üzerindeki etkisini incelemektir.Araştırma deneme modeliyle yürütülecektir. Karasar’ın (2007) ifade ettiği gibi, deneme modelleri, neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesini ve araştırmanın doğrudan araştırmacının kontrolünde yürütülmesini sağlar. Bu araştırmada deneme modellerinden “ön-test son-test
kontrol grup modeli” kullanılacaktır. Modele göre araştırmada, deney ve kontrol grubu olarak adlandırılmış ve
yansız atama yoluyla belirlenmiş iki grup bulunacaktır. Her iki grupta da veri toplama aracı yardımıyla deney
öncesi ve deney sonrası ölçümler yapılacaktır. Modelde ön-test olması, Karasar’ın (2007) belirttiği gibi, grupların
deney öncesi benzerlik derecelerinin bilinmesine ve son-test sonuçlarının buna göre düzeltilmesine yardımcı olacaktır.Araştırmanın çalışma grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğrenim gören
200 öğrenci oluşturacaktır. Araştırma kapsamında belirtilen hedef kitlenin uygun görülmesinin nedeni, araştırmanın temel amacı olan Anlamaya Dayalı Tasarım’ın yabancı dil öğretimindeki etkisini incelemek olduğundan, araş-

188

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
tırma kapsamında sözü geçen kurum içinde incelenebilecek en uygun kitlenin, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfları olacağı düşünülmüştür.Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyon ve tutumlarının incelenmesinde Motivasyon/Tutum Ölçeği (MTÖ) kullanılacaktır. (MTÖ),
Dörnyei (1990) tarafından geliştirilen, Mendi (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanılan, 4 alt boyuta sahip 30 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Mendi 2009 ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmasını yaparken araştırmasıyla
ilintili 2 alt boyutu almıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı
.87 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç ölçeğin güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Denel İşlem Mevcut araştırma
kapsamında dokuz aşamalı bir denel işlem takvimi takip edilecektir. Öncelikle Anlamaya Dayalı Tasarım konusunda öğretim görevlilerine eğitim verilecek ve öğretim görevlilerinin eğitim sonrasında yürütülecek çalıştaylarda
toplam üçer tasarım geliştirerek bu tasarımları uygulamaları sağlanacaktır. Sonrasında bu tasarımların, öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonları üzerindeki etkisi incelenecektir. Araştırmanın İşlem Basamakları Araştırma aşağıda belirtilen işlem basamaklarına göre yürütülecektir: 1.
Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde görev yapmakta olan öğretim görevlileriyle irtibata geçilip, gönüllülük
ilkesine dayalı olarak çalışma grubunun belirlenmesi. 2.
Denel işlem öncesinde deney ve kontrol grubundaki
öğrencilere Motivasyon/Tutum Ölçeği’nin ön-test olarak uygulanması. 3.Çalışmanın denel işlem basamaklarının
uygulanması. 4. Denel işlemin sonunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilere Motivasyon/Tutum Ölçeği’nin
son-test olarak uygulanması. 5.
Toplanan verilerin analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi. Araştırma
kapsamında toplanan veriler SPSS 17.0 paket programında, kovaryans analizi tekniğiyle gerçekleştirilecektir. Kovaryans analizi Büyüköztürk’ün (2012) ifade ettiği üzere, iki grup arasındaki farklılıklardan doğacak taraflılığın
azalmasına ve etkisi merak edilen bağımsız değişken dışındaki faktörlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olan
ve son testler arasındaki ilişkiyi güçlü bir şekilde ortaya koyan bir analiz türüdür.Araştırmanın söz konusu sürece
katılan öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonları üzerinde önemli etkisi olacağı öngörülmektedir. Ayrıca
Anlamaya Dayalı Tasarım’ın kalıcı anlamayı ve öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan yapısı ile üniversite
hazırlık öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir dil öğrenme modeli çizme potansiyeli nedeniyle, üniversite
hazırlık öğretiminde yeni bir başlangıç olacağı tahmin edilmektedir.
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Geometri Öğretiminde Stop Motion Tekniğinin Kullanılması Amaçlı Materyal Geliştirme, Uygulama ve
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Yrd. Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU
Ordu Üniversitesi

Suheda YILDIZ
Şehit Nedim Çalık İlk Orta Okulu

NCTM (2000) uzamsal yeteneğin, doğal geometrik dünyamızı anlayabilmek, açıklayabilmek ve değerlendirebilmek için gerekliliğinden bahsetmekte ve çocukların uzamsal ilişkilere dair akıl yürütme ve görselleme becerilerinin, geometrinin önemli bileşenlerinden olduğunu söylemektedir. Clements (1998) uzamsal yönelim becerisinin
çocukların çevrelerinin zihinsel haritalarını oluşturmalarına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Uzamsal becerilere
örnek olarak iki ve üç boyutlu geometrik formları bir bütün olarak zihinde evirip çevirebilme ve onları çeşitli
konumlarda tanıyabilme (Olkun ve Altun, 2003), bir ya da birden çok parçadan oluşan iki ve üç boyutlu nesneler
ve bunların parçalarına ait görüntülerin üç boyutlu uzayda hareket ettirilmesi sonucu oluşacak yeni durumları zihinde canlandırılabilme, bu parçaların katlanması, geri açılması, yeniden düzenlenmesi veya süslemelerle yüzeyin
kaplanması (Burnet & Lane, 1980; Olkun, 2003) gösterilebilir. Uzamsal düşünme yeteneği ile insan dış dünyayla
soyut kavramlar arasında bir bağ kurabilir, boyut kavramını anlar (Kurt, 2002), kendisinin ve çevresindeki 2 ve 3
boyutlu nesnelerin konumlarını ve hareketlerinin etkilerini kavrayabilir. Bu ve benzeri beceriler birey için günlük
yaşamı kolaylaştıran becerilerdir. Zira birey en basit örneğiyle uzamsal becerilerini kendi konum ve yönünü belirlerken, daha önce gitmiş olduğu bir yeri ararken veya tarif edilen bir yeri bulurken, kendisinin değişen yönü ile
birlikte çevresindeki nesnelerin alacağı yeni konumları tayin ederken sıklıkla kullanmaktadır. Özellikle somut işlemler döneminde olmalarından dolayı ilköğretim çağındaki çocukların uzamsal zekâlarının gelişimini destekleyici süreçlere yetişkinlerden daha çok ihtiyaçları vardır. Clements ve Battista (1992) geometri ve görsel-uzamsal
yeteneğin birbirleriyle olan güçlü bağlarından dolayı öğretim programı içerisine dâhil edilmesi ve öğrencilerdeki
bu türlü becerileri geliştirecek çeşitli aktivitelerin sınıf ortamına getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Battista ve
diğerleri (1982) somut işlemler dönemindeki bireylerin soyut kavramlar üzerine düşünürken somut ve resimsel
gösterimlere ihtiyaç duyduklarını savunmakta ve bu nedenle de uzamsal görsellemenin bu bireyler için önemli
olduğuna dikkat çekmektedir. Günümüz okullarında öğretmenler hızla gelişen teknolojiyi çoğu zaman yakından
takip edememekte, çoğu zaman da ortaya çıkan teknolojik olanakları öğretim ortamlarına dâhil etmekte zorlanmaktadırlar. Yeni ilköğretim programlarının denenmesi sürecindeki gözlem sonuçlarına göre öğretmenlerin özellikle etkili öğrenme ve materyal geliştirmeye ilişkin yeterlik düzeylerinin istenen seviyede olmadığı (Gözütok,
Akgün ve Karacaoğlu, 2005), sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ve materyal geliştirme boyutlarında
eğitim ihtiyacı hissettikleri (Yaşar, Gültekin, Türkkan, Yıldız, ve Girmen, 2005) sonuçlarına ulaşılmıştır (Ünsal,
2013). Ayrıca geometri öğretimi ile ilgili yapılan teknoloji destekli çalışmalar incelendiğinde bunların daha çok
ilköğretim ikinci kademe ve daha üst seviyelere yönelik olduğu, ilköğretim birinci kademede bu tür çalışmalara
fazla rastlanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla ilköğretim birinci kademedeki çocukların uzamsal yeteneklerini
destekleyici nitelikte teknoloji destekli öğretim çalışmalarının yapılmasına ve bunların sonuçlarının ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.Çalışmada nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı karma araştırma yaklaşımı ve deneysel yöntemlerden yarı deneysel desen kullanılmıştır. Okul ortamlarında sınıflar okul yönetimi tarafından oluşturulduğu için üzerinde çalışılacak öğrencilerin deney ve kontrol gruplarına yansız olarak atanmaları
olanaklı değildir (Özmen, 2014). Örneklemi oluşturan bireylerin deney ve kontrol gruplarının rastgele dağılımının
sağlanamadığı veya rastgele dağılımın istenmediği durumlarda yarı deneysel yöntem kullanılır (Çepni, 2001). Bu
yöntemin kullanıldığı bir araştırmada iç geçerliliği tehdit edebilecek tarih, test etme ve araç gibi kaynaklardan
gelen hatalar ya da etkiler kontrol edilebilmektedir (Taş ve Çepni, 2011). Bu çalışmada yarı deneysel yöntem
kullanılmıştır. Çalışmada geliştirilen materyalin değerlendirilmesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören 48 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen
adayları ilgili matematik ve eğitim derslerine katılıp başarılı olduklarından, geliştirilen materyali değerlendirebilme yetisine sahip oldukları kabul edilmiştir. Uygulama aşamasının çalışma grubu ise Ordu Karşıyaka Ortaokulunun akademik başarı ortalamaları birbirine oldukça yakın seviyedeki iki ayrı sınıfında öğrenim gören toplamda
56 öğrenciden oluşmaktadır. Deney ve kontrol gruplarında farklı şubelerde yer alan 28’er öğrenci yer almaktadır.
Geliştirilen materyalin değerlendirilmesi sürecinde Erümit (2013) tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılmış olan “Materyal Değerlendirme Formu (MDF)” kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca hazırlanan
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animasyon videoların öğrenme üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla “düzlemsel şekiller kavrama testi
(DŞKT)” oluşturulmuş ve süreç başlangıcında ve süreç sonunda öğrencilere uygulanmıştır. Bu test iki bölümden
oluşmaktadır. Her iki bölümde de 12 soru olmak üzere toplam 24 soru içermektedir. Çalışma sonunda ayrıca deney
grubunda yer alan öğrencilere mevcut web sayfası ile ilgili olarak kişisel fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan
animasyon görüş anketi (AGÖ) uygulanmıştır. Hazırlanan ankette yer alan sorular için Daşdemir ve Doymuş
(2012) yapmış oldukları ölçekten faydalanılmıştır. Geliştirilen materyalin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan
MDF’ da yer alan likert ölçek maddeleri SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. MDF’nun ikinci bölümünde yer alan nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilere uygulanan
DŞKT sonuçlarının değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış ve gruplar arasında anlamlı bir farkın
olup olmadığını tespit etmek için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. AGÖ’nde yer alan ifadeler ise yüzde ve
frekans değerleri kullanılarak analiz edilmiştir.Bu çalışmada ilkokul 3. sınıf seviyesinde yer alan düzlemsel şekiller
konusunun öğretimine yönelik web tabanlı bir öğretim materyalinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu materyal stop-motion tekniğinin kullanıldığı animasyon videolardan oluşmaktadır ve 48 öğretmen adayı tarafından değerlendirilmiştir. Bu amaçla Materyal Değerlendirme Formu (MDF) kullanılmıştır. Uygulama aşamasında deneysel bir çalışma yürütülmüş ve söz konusu içerik iki farklı sınıfa iki farklı
yöntemle anlatılmıştır. İki farklı sınıfın öğrenme düzeylerini karşılaştırmak amacıyla düzlemsel şekiller kavrama
testi (DŞKT) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin materyalle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla animasyon
görüş ölçeği (AGÖ) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda geliştirilen materyalin öğretmen adaylarınca öğretim ortamlarında kullanılmak üzere uygun olduğu gözlenmiştir.
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Öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından göreve başladıkları ilk yıllar oldukça önemlidir. Bu yıllarda geliştirdikleri fikir, yaklaşım ve uygulamalar, kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürmelerinde yol gösterici olmaktadır
(Hebert & Worthy, 2001). Çoğu tecrübesiz öğretmen için bu sürecin verimli geçmesinde güdüsel etkenlerin (öz
yeterlik, hedef yönelimi, nedensel yüklemeler vb.) önemli bir rolü vardır (Hong, 2012; Patrick & Pintrich, 2000).
Bu güdüsel etkenlerden biri olan “nedensel yüklemeler,” öğretmenin bir öğretim görevi sonunda elde ettiği başarıbaşarısızlık durumlarının sebeplerine ilişkin değerlendirmelerini ifade eder. Nedensel yükleme (atfetme) kuramı,
bireylerin başarı veya başarısızlık durumlarının nedenlerini -özellikle beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarında- anlamaya çalıştıkları varsayımı üzerine kuruludur. Bireyler, herhangi bir süreç sonucunda elde ettikleri başarı veya başarısızlığı yetenek, harcanan emek, görevin zorluk derecesi veya şans gibi çeşitli etkenlere atfedebilirler (Weiner, 1979, 1986; Weiner, vd., 1971). Bireylerin bu etkenlere verdiği önemin ağırlığı değişebilir ve genellikle bir veya iki tanesi başarı veya başarısızlığın temel sebebi olarak algılanabilir. Örneğin başarılı olarak değerlendirdiği bir dersten sonra öğretmen bu sonucu, hem derse iyi bir hazırlık yapmış olmasına (yani harcadığı emeğe)
hem de öğrenci grubunun olumlu özelliklerine atfedebilir. Bir olayın sebeplerinin birey tarafından algılanış biçimi
odak, değişkenlik ve denetlenebilirlik olmak üzere üç boyutta gruplanmaktadır (Pintrich & Schunk, 2002; Weiner,
1979; Weiner, et al., 1971). Bu boyutlar bireylerin başarı beklentilerini, öz-yeterlik inançlarını, duygu ve davranışlarını etkilediği için farklı özelliklerdeki nedensel yüklemeleri açıklamaya yardımcı olur (Pintrich & Schunk,
2002). Odak boyutu, sebebin birey açısından içsel veya dışsal oluşu ile ilgilidir. Örneğin, yetenek ve çaba içsel
faktörler olarak sınıflandırılırken, görevin yapısı ve şans gibi faktörler dışsal olarak sınıflandırılır. Başarısız olarak
nitelendirdiği bir öğretim durumunun nedenini kendi öğretim yeteneğine bağlayan bir öğretmen içsel odaklı atfetme yaparken, işlenen konunun zorluğuna bağlayan bir öğretmen ise dışsal odaklı atfetme yapmaktadır. Değişkenlik boyutu yapılan atfetmenin zaman ve durum açısından değişkenliği ile ilgilidir. Örneğin, ‘yetenek’ büyük
oranda sabitken, ‘çaba’ farklı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Başarısızlığı çaba gibi sabit olmayan bir etkene
atfetmek, yetenek gibi sabit bir etkene atfetmeye oranla gelecekteki başarı beklentileri için daha sağlıklı olabilmektedir. Denetlenebilirlik boyutu bireyin sebep üzerinde ne kadar kontrole sahip olabildiği algısı ile ilgilidir.
Örneğin, hem yetenek hem de çaba içsel atfetmeler olmakla birlikte, çaba birey tarafından kontrol edilebilen, yetenek ise göreceli olarak kontrol edilemeyen faktörlerdir (Weiner, 1986). Herhangi bir nedensel atfetme bu üç
boyuta göre nitelendirilebilir. Örneğin, belirli bir başarı veya başarısızlık durumunda bireylerin gösterdikleri çaba
içsel, sabit olmayan ve denetlenebilir bir etken iken, yetenek içsel, sabit ve denetlenemez nitelikte bir etkendir.
Öğretmenler, özellikle başarısız geçtiğini düşündükleri derslerinde bu durumun nedenlerine ilişkin inançlar geliştirir. Bu inançlar, ilerideki uygulamalarına ilişkin tepkilerinde (uyumsamacı veya savunmacı) belirleyici bir rol
oynar. Özellikle göreve yeni başlayan öğretmenlerin başarılı veya başarısız olarak nitelendirdikleri öğretim durumlarının nedenlerini ne gibi etkenlere atfettikleri önemlidir. Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı
güdüsel etkenleri, zamandan ve mekândan bağımsız olarak tanımlamakta ve nicel bir yaklaşım ile genel betimlemeler ortaya koymaktadır. Bu araştırmada güdülenmenin bağlamsal olduğunu savunan yaklaşımlar temel alınarak
(e.g., Boekaerts, 2001; McInerney, vd., 2011; Paris & Turner, 1994), öğretmenlerin öğretim durumlarına yönelik
nedensel yüklemelerinin bağlam temelli tanımlanması ve incelenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmanın amacı göreve
yeni başlayan ortaokul matematik öğretmenlerinin başarılı ve başarısız olarak nitelendirdikleri öğretim durumlarına ilişkin nedensel yüklemelerini bağlam temelli incelemektir. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma modellerinde
çoklu durum deseni kullanılmış olup, mesleki deneyimi beş yılı geçmeyen üç ortaokul matematik öğretmeni (Nihal, Ayla ve Özlem) ile çalışılmıştır. Katılımcılar, 2013-2014 öğretim yılında her biri Burdur, Kayseri ve Uşak
illerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarının ortaokul kısımlarında çalışmaktadır. Araştırmada veriler gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde ilk olarak katılımcılarla birer görüşme yapılmış ve bu görüşmelerde katılımcıların matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik
genel bakış açıları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu görüşmelerin ardından katılımcıların belirli konuların (örneğin prizmaların yüzey alanı, çemberler) öğretimine yönelik işlemiş oldukları matematik dersleri (10’ar

194

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
saat) gözlenmiştir. Bu gözlemlerde katılımcıların sınıf içerisinde yürütmüş oldukları öğretim faaliyetleri belirlenmiştir. Ders gözlemlerinin ardından gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde katılımcılardan tespit edilen
öğretim faaliyetlerinin başarı durumuna yönelik değerlendirme yapmaları istenmiştir. Ardından, bu değerlendirmeler sonucunda başarılı veya başarısız olarak nitelendirdikleri öğretim durumlarının sebeplerine ilişkin görüşleri
sorulmuştur. Süreç içerisinde yapılan tüm gözlem ve görüşmeler video ve ses kayıt cihazları kullanılarak kayıt
altına alınmıştır. Veri analizinin ilk aşamasında öğretmenlerle yapılan görüşmeler çözümlenmiş her bir öğretmenin
başarılı veya başarısız olarak tanımladığı öğretim durumları ve bu durumlara ilişkin nedensel yüklemeleri belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada belirlenen nedenler odak, değişkenlik ve denetlenebilirlik boyutları açısından kodlanmıştır. Sınıf içi gözlemler yoluyla elde edilen veriler ise öğretmenin nedensel yüklemelerindeki bağlamsal farklılıkları belirlemek amacıyla kullanılmıştır.Nihal öğretmen başarısız olarak nitelendirdiği öğretim durumlarının
sebeplerini çoğunlukla öğrencilerinin hazırbulunuşluklarındaki eksikliklere, matematik başarılarının düşüklüğüne
ve fiziksel koşulların yetersizliğine bağlamaktadır. Bu etkenler dışsal odaklı, sabit olmayan ve kontrol edilemez
niteliktedir. Öte yandan Nihal Öğretmenin başarısızlık durumlarına ilişkin içsel odaklı atfetmeleri de mevcuttur.
Örneğin, tahmin konusuna yönelik başarısızlığın gerekçesini kendi alan bilgisinin zayıflığına bağlamıştır. Özlem
Öğretmenin başarısız olarak nitelendirdiği öğretim durumlarından birisi, öğretim sürecine öğrencilerin aktif katılımını engelleyecek biçimde müdahaleci davranmasıdır. Bu durumun gerekçesi olarak öğrencilerin ön bilgi ve
becerilerinin yetersizliği, motivasyonlarının düşüklüğü ve velilerin ilgisizliği gibi nedenleri göstermiştir. Bu atfetmeler dışsal odaklı, sabit olmayan ve kontrol edilemez niteliktedir. Özlem Öğretmenin başarısız olarak nitelendirdiği bir diğer öğretim durumu ise derste materyal kullanımıdır. Bu durumun sebebini bilgi eksikliğine ve zaman
darlığına bağlamaktadır. Bu atfetmeler içerisinden bilgi eksikliği içsel, sabit olmayan ve denetlenebilir nitelikte
iken, zaman darlığı dışsal, sabit ve denetlenemez niteliktedir. Nihal ve Özlem Öğretmenlerden farklı olarak Ayla
Öğretmenin başarısız olarak değerlendirdiği öğretim durumlarını çoğunlukla bilgi ve deneyim eksikliğine atfettiği
gözlenmiştir. Bununla birlikte Ayla Öğretmenin, elde ettiği başarısızlıkları, öğretim programının yoğunluğu ve
öğrenci alışkanlıkları gibi kontrol dışı etkenlere de atfettiği gözlenmiştir.
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Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin
kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri ve matematiğin farklı alanları
arasındaki organik bağı görerek, matematiğin bütünlüğünü kavrayabilmeleri, matematik eğitiminin temel amaçlarından biridir. Bu açıdan cebir problemleri ve onların çözüm yöntemleri matematik öğretiminde temel yapı taşlarından biridir. Cebir problemleri, evvela öğrencinin formal bilgilerinin ilginç bir uygulama alanı olarak görülebilir.
Bu problemler öğrencinin öğrendiği bilgilerin kontrol alanı olarak düşünülebilir. Cebir problemleri, öğrencide
durumu analiz etmek, sorunun koşullarını sistemleştirme ve sınıflandırma becerisini geliştirme açısından çok
önemlidir. Ayrıca cebir problemleri öğrencinin matematiğe karşı olan ilgisini artıran güçlü bir araç olarak görülmelidir. Nihayet, cebir problemleri matematiğin estetik ve zarif tarafını öğrenciye genç yaşta aşılamaktadır. Sayı
problemleri adı ile bilinen ve denklem kurmakla çözülen problemleri öğrenciler tarafından zor benimsenilen müfredat konularındandır .Özelikle İlköğretim Matematik Olimpiyatlarına hazırlanan öğrencilerin karşılaştığı cebirsel
problemlerin çözümleri çoğu zaman aşırı zor olabilmekte ve bu çözümlere götüren yolun tahmin edilmesi bile
öğrenciden büyük tecrübe ve beceri istemektedir. O halde bu tür problemlere daha görsel ve daha kolay anlaşılır
genel bir çözüm yöntemi geliştirebilir mi? sorusu güncel bir anlam taşımaktadır.Orta Öğretim matematik dersi
müfredatındaki sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, işçi-havuz problemleri, hız ve hareket problemler,
yüzde ve karışım problemleri ve saat problemleri gibi denklem kurarak ağır cebirsel işlemler gerektiren cebir
problemlerinin incelenmesi sonucunda bu tarz soruların çözümünde kolaylık ve görsellik sağlayan bir yöntem
geliştirilmiştir. Bu çalışmamızdaki amaç denklem kurarak ağır cebirsel işlemler gerektiren ve sonucunun yorumlanması zor olan cebir problemlerinin çözümüne geometrik bir yaklaşım sergileyerek benzerlik, simetri gibi geometrik kavramları da kullanarak cebirsel problemlerin açıklayıcı ve görsel çözümlerini sergilemek ve matematiğin
farklı alanları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak onun bütünlüğünün ve estetiğinin bir örneğini göstermektir. Soruların cebirsel içeriği ile onun geometrik çözümü arasında kurulan bu bağ, öğrencilerde matematiğin, diğer bilim
alanlarında da etkin şekilde uygulanabilmesine olan inancını ve güvenini pekiştiren somut bir yöntemdir. Yukarıda
kısaca bahsettiğimiz yöntemin sonucunda öğrencilerin yaratıcılık potansiyeli ve araştırmaya olan ilgisi arttığı gözlemlenmiştir.Yöntem olarak doğrusal fonksiyonların özelikleri, onların grafikleri üçgenlerde kenar açı bağıntısı
ve benzerlik ve simetri dönüşümünün özelikleri kullanılmıştır.Yaptığımız çalışma birçok yönden geliştirilebilir.
Yöntemimiz doğrusal fonksiyonların özelikleri, benzerlik ve simetri konuları ile ilgiliydi. Acaba aynı yöntemi
ikinci yada daha yüksek dereceli fonksiyonların özelikleri kullanılarak geliştirebilir miyiz? Hangi cebirsel problemler doğrusal olmayan grafiklerin yardımıyla çözülebilir? gibi sorulara cevap aranmış ve bu yönde araştırmalar
devam etmiş ,bazı önemli sonuçlar elde edilmiştir.
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Öğrenciler Öğrendiklerini Öğretmenler Öğrettiklerini Nasıl Kanıtlar?: Öğretmen Bir Fark Yaratır mı?
Doç. Dr. Dilek TANIŞLI
Anadolu Üniversitesi

Kanıt matematiği bilme ve yapmanın diğer bir değişle matematiksel anlamanın temelidir. Matematiksel bilginin
oluşumunda, gelişiminde ve iletilmesinde gereklidir (Stylianides, 2007), aynı zamanda matematik öğrenme sürecinin önemli bir aracıdır (Knuth, 2002). Dolayısıyla hem matematik hem de matematik eğitimi açısından önemli
kavramlardan biridir. Pek çok ülkede bu önemi vurgulayan çalışmalara rastlanmakta ve özellikle okul matematiğinde erken yaşlardan itibaren matematiksel deneyimlerde, öğrencilerin düzeylerine uygun bir şekilde kanıt öğretiminin yaygınlaştırılması lehine bir eğilim gözlenmektedir (Healy ve Hoyles, 2000; NCTM, 2000; Yackel ve
Hanna, 2003). Bu eğilime karşın matematik öğretimi sürecinde ilkokul düzeyinden başlamak üzere daha çok aritmetiksel kavramlara, işlemlere ve algoritmalara odaklanıldığı daha sonra ortaöğretim düzeyinde çoğunlukla da
geometride birden bire kanıt yazma ve anlamaya geçildiği de söylenebilir (Ball, Hoyles, Jahnke ve MovshovitzHadar, 2002). Bazı araştırmalarda ortaöğretimde öğrencilerinin matematikte karşı karşıya kaldığı pek çok zorluğun
olası nedeni olarak kanıta bu ani giriş gösterilmektedir (Healy ve Hoyles, 2000). NCTM (2000) okul matematiğinin
ilkeleri ve standartlarında akıl yürütme ve kanıtın gelişim sürecini okulöncesinden başlamak üzere yükseköğretime
kadar ele almakta ve öğrencilerin akıl yürütme ve kanıtı matematik öğretiminin temel öğesi olarak görmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca öğrencilerin matematiksel tartışmalar yapabilmeleri ve kanıtları değerlendirebilmeleri, akıl yürütme çeşitlerini ve kanıt yöntemlerini bilip seçmeleri ve kullanabilmeleri gerektiğini de açıklamaktadır. NCTM’e göre kanıt matematik öğretim sürecinin doğal akışı içerisinde yer almalı, bağımsız bir konu
alanı olarak ele alınmadan matematiksel içeriğin merkezine yerleştirilmelidir. Türkiye’de ise öğretim programlarının yeniden yapılanması ile birlikte kanıt kavramı lise öğretim programında süreç standartları içerisinde vurgulanmakta ve 9. ile 11. sınıflarda formel anlamda kanıta yer verilmektedir. Buna karşın diğer öğretim programlarında kanıt kavramına doğrudan değinilmemekle birlikte akıl yürütme becerisi bağlamında mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma, çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma gibi kanıta dolaylı olarak değinilmektedir. Erken yaşlardan itibaren akıl yürütme becerisinin kazanımı daha sonraki yıllarda formel anlamda
kanıt yapma becerisini etkileyeceğinden oldukça önemlidir. Bu becerinin kazanımı süreçte ancak öğretmenlerin
kullandıkları yaklaşımlar ile mümkündür. Öğretmenlerin kanıt yapmak için gerekli olan matematiksel bir iddiayı
doğrulama ya da çürütme sürecinde yapılması gerekeni hazır olarak sunmak ve bir başka durumda öğrencilerden
benzer mantığı uygulamalarını beklemek yerine öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirecek, nasıl ve nedenin
sorgulandığı, tartışıldığı zengin ortamlar hazırlamaları gereklidir. Bu noktada Türkiye’de öğretim programlarının
yeniden yapılanması ile birlikte, ortaöğretim öncesi öğrencilerinin kanıt yapma bağlamında, matematiksel bir ifadeyi nasıl doğruladıkları ve savundukları, bu öğrencilerin öğretmenlerinin de aynı ifadeyi nasıl doğruladıkları ve
öğretimlerine nasıl yansıttıkları araştırılması gereken bir problem olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı,
ortaokul 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin matematiksel problemlere ilişkin muhakeme etme ve
kanıtlama süreçlerini, ayrıca öğretmenlerin ve öğrencilerin muhakeme etme ve kanıtlama süreçleri aralarındaki
ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1.Ortaokul 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel problemlere ilişkin muhakeme etme ve kanıtlama süreçleri nasıldır? Matematiksel başarı düzeylerine ve sınıf seviyelerine göre nasıl bir farklılık vardır? 2.Farklı mesleki deneyime sahip ortaokul matematik
öğretmenlerinin matematiksel problemlere ilişkin muhakeme etme ve kanıtlama süreçleri nasıldır? 3.
Farklı
mesleki deneyime sahip öğretmenlerin öğrencilerinin matematiksel problemlere ilişkin muhakeme etme ve kanıtlama süreçleri birbirinden nasıl farklılaşmaktadır? Bu araştırmanın ortaokul düzeyinde öğrencilerin kanıt yapma
bağlamında matematiksel bir ifadeyi nasıl doğrulandığına ve savunabildiklerine, bu süreçte yaşadıkları zorluklara,
öğretmenlerin de bu süreçteki rollerine dikkat çekme açısından önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca Türkiye’de
kanıta yönelik gerçekleştirilen çalışmaların daha çok ortaöğretim düzeyinde olduğu gerçeği de göz önüne alındığında bu araştırmanın alana katkı sağlayacağı da söylenebilir.Bu çalışmada verilerin toplanması, çözümlenmesi
ve yorumlanmasında eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan temel nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir.
Temel nitel araştırma da görüşmeler, gözlemler ve döküman incelemelerinde kullanılan sorular, belirlenen odak
noktaları ve kurulan ilişkiler araştırmanın kuramsal çerçevesine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir (Merriam,
2009). Çalışmanın katılımcılarını ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapan farklı mesleki deneyimlere sahip 2 ortaokul matematik öğretmeni ile bu öğretmenlerin 6., 7., 8. sınıfına devam eden ve her sınıftan üçer öğrenci olmak
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üzere toplam 18 öğrenciden oluşturmaktadır. Zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumlar üzerinde çalışma
olanağı verdiğinden, bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi çeşitlerinden ‘ölçüt örnekleme’ kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Öğretmenlerin çalışma süreleri (5 yıl ile 30 yıl), öğrencilerin başarı düzeyleri (yüksek,
orta, düşük) örneklem ölçütü olarak belirlenmiş, gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veriler görüşme çeşitlerinden biri olan ve matematik eğitiminde sıklıkla kullanılan klinik görüşmeler yardımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında öğretmen ve öğrencilere herhangi bir yönlendirme yapmadan, derinlemesine
bilgi elde etmek ve düşünceleri açığa çıkarmak amacı güdüldüğünden klinik görüşme tekniği benimsenmiştir (Clement, 2000). Klinik görüşmelerden önce her sınıf seviyesi için sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme ile
veri işleme öğrenme alanlarına ilişkin birer açık uçlu sorudan oluşan görevler hazırlanmıştır. Bu görevlerde sınıf
seviyelerine göre ortak olan sorular yanında farklı sorularda yer almıştır. Daha sonra görevlerde yer alan her soruya
ilişkin düşünme sürecinin açıklanmasına imkân veren, “nasıl?” ın ve “niçin?” nin sorgulandığı ve görüşmeci ile
görüşen arasında konuşma geçmesine olanak sağlayan klinik görüşme soruları hazırlanmış (Hunting, 1997) ve
pilot çalışması yapılmıştır. Hazırlanan klinik görüşme görevleri iki matematik öğretmenine de yöneltilmiş ve onlardan öğrencilerinin problemlere nasıl yanıt verebilecekleri sorulmuş, ayrıca problemleri kendilerinin de kanıtlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan tematik analiz yöntemi kullanılacaktır (Liamputtong, 2009). Tematik analiz, verilerin içinde olan örüntüleri/temaları belirlemek, çözümlemek
ve raporlaştırmak için kullanılan bir yöntemdir (Braun ve Clarke, 2006). Verilerin analizi yapılırken öncelikle
başlangıç kodları iki alan uzmanı tarafından bağımsız şekilde belirlenecek ve araştırmacılar bir araya gelerek belirlenen kodlar karşılaştırılacaktır. Kodlar konusunda görüş birliğine varıldıktan sonra temaların oluşturulması için
araştırmacılar yeniden önce bağımsız sonra birlikte çalışarak temaların da tutarlı olmasını sağlayacaklardır. Kodlar
ve temaların oluşturulması sürecinde iki araştırmacı arasında görüş birliğine varılıp, araştırmanın ana temaları ve
alt temaları belirlenecektir. Daha sonra ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve adlandırılan tema ve alt temalar yorumlanacaktır. Araştırmanın bulguları verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan temalar altında yorumlanıp ve öğretmenlerin konuşmalarından doğrudan alıntılar yapılarak sunulacaktır.Çalışmanın geçici sonuçları arasında öğrencilerin genel olarak tümevarımsal muhakeme yapmaya eğilimli oldukları, matematiksel ifadeleri açıklama, savunma ve uygun matematik dilini kullanma boyutunda yetersiz kaldıkları, ayrıca öğrencilerin matematik başarıları
ile kanıt yapma becerilerinin ilişkili olduğu görülmüştür. Öte yandan öğrencilerin kanıt yapma becerilerinde öğretmenin önemli bir rol oynadığı ve öğrenciler ile öğretmenlerin kanıt yapma becerilerinin ilişkili olduğu elde
edilen diğer sonuçlar arasındadır.
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Farklı Okul Ortamlarının Okuduğunu Anlama Performansı Üzerinde Etkisi: PISA 2009 Hollanda, Kore
ve Türkiye Karşılaştırması
Yrd. Doç. Dr. Ozen YILDIRIM
Niğde Üniversitesi

Toplumla iç içe yaşayan bireylerin; gereksinimlerini gidermek, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak ve
bilgi alışverişinde bulunmak için dili etkili şekilde kullanması gerekmektedir. Dili etkili şekilde kullanmanın yolu
temel dil becerilerine yeterince sahip olmaktan geçer. Bireyin bilgi edinme yollarından biri olan okuma, temel dil
becerileri arasında önemli bir yere sahiptir. Birçok öğrenme etkinliğinin okumaya dayalı olduğu düşünüldüğünde,
okuma becerilerine yeterli düzeyde sahip olmayan öğrencinin okul yaşamında başarılı olması beklenemez. Öğrencilerin okuduğunu anlama konusundaki yetersizliklerinden kaynaklı endişeler sıkça eğitimcilerin ve politikacıların
tartışma konusu olmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada ileri ve hatta yeterli düzeyde okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan öğrenci sayısının çok fazla olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okumaya dayalı bireyin
gelişiminde bireysel veya çevresel faktörler araştırmacıların ilgi konusu olmuştur. Diğer taraftan ülkeler, okuduğunu anlama başarıları bakımından öğrencilerinin durumunu gözleyebileceği çalışmalar gerçekleştirmekte ya da
uluslararası düzeyde geniş ölçekli test uygulamalarına katılmaktadır. Uluslararası düzeydeki bu uygulamalardan
biri PISA’ dır. PISA bireylerin yaşamda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları hakkında bilgi verirken, öğrencinin bilgi ve becerisini etkileyebileceği düşünülen
eğitim sistemi, okul özellikleri, öğretmen özellikleri ve öğrenci özellikleri hakkında da bilgiler toplamaktadır. Türkiye üç yılda bir tekrarlanan PISA uygulamalarındaki okuma alanında istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Bununla birlikte Avrupa’nın batısında yer alan Hollanda ve Asya’nın doğusunda yer alan Kore birbirlerinden farklı
coğrafya ve kültürlere sahip ülkeler olmasına rağmen yüksek performanslarını her uygulamada ortaya koymaktadır. Ülkeler arasında ortaya çıkan bu farklılaşmanın nedeni genel olarak onların eğitim politikalarından, öğrencinin
sosyokültürel yaşamından kaynaklı olabilir. Eğitim sistemi içerisinde öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okul
ortamı öğrenci performansını etkileyebilecek ilk akla gelen değişkenlerdendir. “Etkili okul” kavramı altında öğrenci başarısına odaklanan araştırmalar öğrencinin akademik gelişiminde okul ortamının önemine vurgu yapmaktadır. Bu araştırmalara göre okul mevcudu, okuldaki öğretim kaynakların niteliği, mevcut öğretmen sayısı, öğrenci
ve öğretmen davranışları öğrencinin başarısında etkilidir. Özellikle tüm bu nitelikleri ve daha birçoğunu kapsayan
okul ikliminin öğrencinin performansını etkileyeceği vurgulanmaktadır. Araştırmanın amacı, eğitimde okul ortamı
faktörünü dikkate alarak, bu genel özellik altında yer alan alt faktörlerin Türkiye, Hollanda ve Kore’de öğrencilerin
okuduğunu anlama performansını birlikte nasıl yordadığını ortaya koymak ve ülkeler arası benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü konumunda olması ve her iki kıtanın özelliklerini kapsaması nedeniyle, çalışmada PISA uygulamalarında yüksek performans gösteren Asya’dan
Kore ve Avrupa’dan Hollanda araştırmaya dahil edilmiş ve ülkeler birlikte incelenmiştir.Örneklem, PISA 2009
uygulamasına katılan 15 yaş grubu hedef evreninden seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Hollanda için 185 okuldan 4760 öğrenci, Kore için 157 okuldan 4989 öğrenci ve Türkiye için 170 okuldan 4996
öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bütün istatistiksel kestirimler öğrenci düzeyinde (Düzey1) ve
okul düzeyinde (Düzey2) ağırlıklandırılmış örneklem üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada, PISA 2009 okuduğunu anlama bilişsel alan başarı testinden ve okul anketlerinden yararlanılmıştır. Türkiye, Hollanda ve Kore için
toplanan ham ve indeks değerleri kullanılmıştır. Veriler, PISA uygulamalarını yürüten OECD’nin resmi internet
sayfasından sağlanmıştır. Aşağıda kısaca başarı testi ve okul anketie dayalı oluşturulan değişkenler açıklanmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencinin okuduğunu anlama başarısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen 7 farklı okul
ortamı değişkeni incelenmiştir. Bu değişkenler; Okuldaki öğrenci sayısı, kız öğrenci oranı, öğrenci öğretmen oranı,
bilgisayar oranı, öğretmen mevcudu, öğrenci davranışı ve öğretmen davranışıdır. Araştırma kapsamında veriler iki
düzeyli Hiyerarşik Doğrusal Modellemeye (HLM) dayalı olarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama
performansları bakımından okullar arasındaki farkı belirlemek için Tesadüfi Etkili Tek Yönlü ANOVA Modeli ve
öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarıyla ilişkili okul düzeyindeki değişkenleri belirlemek için Ortalamaların
Çıktı Olduğu Regresyon Modeli kullanılmıştır.Hollanda, Kore ve Türkiye’deki okullar arasında öğrencilerin okuduğunu anlama puanları bakımından farklar vardır. Bu farklılaşmanın büyük bir kısmı Hollanda ve Türkiye’de
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okullar, Kore’de ise öğrenciler arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır. Hollanda ve Kore’de okullarındaki öğrenci sayısındaki artış okulun ortalama okuduğunu anlama puanlarının arttırmaktadır. Bu bulguya benzer ve farklı
sonuçlar oraya koyan araştırmalar vardır. Okul mevcudu arttıkça öğrenci performansının arttığını ortaya koyan
araştırmalara göre, büyük okullarda öğrenci gereksinimlerini karşılamak için eğitimcilerin sayısı artırılmakta ve
eğitim programları öğrenci ihtiyaçlarına göre daha çeşitli olmaktadır, bu durum da eğitimden sağlanan verimi
artmaktadır. Hollanda ve Kore’yi ortak olarak etkileyen diğer değişken okul içerisinde öğrencinin davranışıdır.
Eğitim ortamını bozucu öğrenci davranışı azaldıkça, okulun ortalama okuduğunu anlama puanlarının arttığı belirlenmiştir. Öğrencinin okula bağlanması, okulla ilgili olması, eğitimin önemli olduğunu hissetmesi ve okul sonrası
etkinliklere katılması olumlu okul iklimine işaret etmektedir. Olumlu okul iklimi öğrenci başarısında önemli rol
oynayan faktörlerden biridir. Türkiye açısından bulgular incelendiğinde, kız öğrenci oranının fazla olduğu okulların performansının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Okuduğunu anlama başarısı üzerinde cinsiyet faktörünün
incelendiği bilişsel ve sosyo kültürel durumları ortaya koyan birçok araştırma vardır. Bilişsel açıdan kız öğrencilerin okuma sırasında farklı ya da aynı bilişsel süreçleri daha etkin kullanması, sosyo kültürel açıdan ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre disiplinli okul iklimine daha duyarlı olması ve gelecek kaygısına dayalı eğitim
başarısına daha fazla önem vermesi onların bu performanslarını etkilemiş olabilir.
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Parametrik ve Parametrik Olmayan Açımlayıcı Faktör Analizi Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğü Etkisinin İncelenmesi
Öğr. Gör. Ömür Kaya KALKAN
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

Eğitimde öğrenci başarısını ya da yeteneğini ölçen testlerin boyutlarının belirlenmesi için pek çok yöntem bulunmaktadır. Testlerin boyutluluğunu belirlemede kullanılan en yaygın yöntemler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizidir. Doğrusal olan bu yöntemler verilerin sürekli olduğunu ve normal dağılım gösterdiğini varsayar. Ancak
öğrenci başarısı çoktan seçmeli testlerle ölçüldüğünde, madde puanları sürekli değil iki kategorilidir. Bu durumda
madde puanları süreklilik özelliğini kaybeder ve binominal dağılım gösterir. Madde puanları kategorik olarak elde
edildiğinde doğrusal faktör analizi yöntemlerinin puanların sürekliliği ve normal dağılım gösterdiği varsayımı ihlal
edilir. Bu sorunu çözmek için, faktör analizinde Pearson korelasyon matrisi yerine iki kategorili verilerin yapısına
uygun olan phi ya da Tetrakorik korelason matrisleri kullanılmaktadır. Ancak, testteki maddelerin güçlükleri birbirinden farklı olduğunda phi korelayon matrisi yapay bir güçlük faktörü üretmektedir. Tetrakorik korelasyon
matrisinin çoğunlukla pozitif tanımlı olmamasından dolayı faktör analizi sonuçlanamamakta, ayrıca -1 ve +1’e
yaklaşan korelasyon değerleri sonuçları kararsız hale getirmektedir. Doğrusal faktör analizinde test performansı
ile örtük özellik arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu da varsayılmaktadır, ancak testlerde bu ilişki doğrusal değildir. Doğrusal olmayan veriler doğrusal yöntemlerle analiz edildiğinde model veri uyumu karşılanamaz. İki kategorili verilerin boyutluluğunu değerlendirmede çok sayıda yöntem ve bu yöntemlerin uygulanabildiği yazılımlar
vardır. Boyutluluğu değerlendirmede kullanılan doğrusal olmayan yöntemlerden bazıları Hiyerarşik Kümeleme
Analizi, DETECT ve DIMTEST’tir. Hiyerarşik kümeleme analizi, maddelerin hangi boyutta yer aldığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bu süreçte, başlangıçta her bir maddenin oluşturduğu bir küme vardır. Maddeler giderek
daha büyük homojen gruplar oluşturacak şekilde yapılandırılır. Tüm maddeler homojen bir kümeye yerleştirilir.
Roussos tarafından geliştirilen CCPROX ve HCA programları ile hiyerarşik kümeleme analizleri yapılabilmektedir. DETECT veri setindeki baskın boyutları ve tek boyutluluktan ayrılma büyüklüğünü kestirmede kullanılan bir
açımlayıcı parametrik olmayan boyutluluk değerlendirme yöntemidir. DETECT ayrıca her bir madde tarafından
ölçülen baskın boyutu da tanımlamaktadır. DETECT'in başlıca amacı DETECT indeksini maksimize ederek kümeleri tanımlamaktır. Bu indeks tek boyutluluktan ayrılma büyüklüğünü göstermektedir. DETECT indeksi koşullu
tüm madde kovaryanslarının hesaplanması ile elde edilir. DIMTEST çok boyutluluğu hipotez testi ile değerlendiren parametrik olmayan istatistiksel bir yöntemdir. DIMTEST madde alt kümeleri arasındaki ilişkiyi koşullu
madde kovaryanslarına dayalı olarak değerlendirir. DIMTEST tarafından hesaplanan test istatistiği, T, iki madde
kümesinin boyutsal ayırt edicilik derecesini temsil eder. İki kategorili verilerin boyutluluğunu değerlendirmede
yaygın olarak kullanılan yazılımlardan biride NOHARM’dır. NOHARM, Fraser (1988) tarafından McDonald'ın
(1967) sunduğu örtük özellik teorisinin tek boyutlu ve çok boyutlu normal ogive modelleri ile uyumlu olarak
yazılmıştır. Bu program hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı durumda madde parametrelerini kestirmek için doğrusal olmayan faktör analitik yaklaşımı kullanmaktadır. Bu araştırmada 2008 yılında uygulanan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) 6. sınıf Fen ve Teknoloji testi verilerinin boyutluluğu parametrik ve parametrik olmayan faktör
analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Parametrik olmayan yöntemler için DETECT ve DIMTEST yazılımları,
parametrik yöntemler için ise NOHARM ve Factor9.2 kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, örneklem büyüklüğünün boyut sayısının belirlenmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, 50, 80, 100, 160, 200, 300, 500,
1000, 3000 ve 5000 kişilik örneklemler belirtilen yöntemlerle analiz edilerek yöntemlerin belirlediği boyut sayıları
karşılaştırılacaktır.Araştırma, örneklem büyüklüğünün boyut sayısına etkisini SBS verileri üzerinde belirlemeye
çalışan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri MEB tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen 6. Sınıf SBS
Fen ve Teknoloji testinde adayların 16 çoktan seçmeli soruya verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Bu verilerden
basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 50, 80, 100, 160, 200, 300, 500, 1000, 3000 ve 5000 kişilik örneklem büyüklükleri elde edilmiştir. Verinin boyutluğunun incelenmesi amacıyla DIMTEST, DETECT, NOHARM ve Factor9.2
yazılımları kullanılmıştır. DIMTEST yazılımından elde edilen T istatistiği ve p (0.05 düzeyinde) değerleri ile verinin boyutluluğuna karar verilmiştir. Açımlayıcı parametrik olmayan DETECT yazılımı ile farklı kümelerdeki
maddeler tespit edilmiştir. Bu analiz sonucunda elde edilen DETECT indeksi ile verinin çok boyutluluğu, r oranı
ile veri setinin altta yatan yapı ile ne derece uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. NOHARM 4.0 yazılımı ile doğrusal

204

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
olmayan açımlayıcı faktör analizi yapılarak her bir örneklem için boyut sayısı ve maddelerin faktör yükleri incelenmiştir. Elde edilen faktör sayılarının doğruluğu aynı yazılım ile doğrulayıcı faktör analizi yapılarak kontrol
edilmiştir. Faktör analizlerinde RMSR (Root Mean Square of Residuals) ve Tanaka Uyum İyiliği İndeksleri modelveri uyumunu değerlendirmek amacı ile kullanılmıştır. Faktör 9.2 yazılımı ile parametrik açımlayıcı faktör analizi
her bir örneklem büyüklüğü için gerçekleştirilmiştir. Paralel analize dayalı boyut sayılarının belirlenmesi amacıyla
Horn ile Timmerman ve Lorenzo-Seva tarafından önerilen yöntemler kullanılmıştır. Birinci yöntemde Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler (ULS), ikinci yöntemde ise Minimum Sıra Faktör Analizi (MRFA) kestiricisi kullanılmıştır. Her iki yöntemde de Pearson ve Tetrakorik korelasyonlara dayalı matris analiz yöntemlerinin etkileri
ayrı ayrı incelenmiştir. Yöntemlerden elde edilen faktör yüklerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla döndürme yöntemi olarak Varimax kullanılmıştır. Veri-model uyumunun değerlendirilmesinde RMSR ve Kelley Kriterleri kullanılmıştır.Parametrik açımlayıcı faktör analizi Horn tarafından önerilen paralel analiz yöntemi ile Pearson korelasyona dayalı olarak gerçekleştirildiğinde 50, 80, 100, 160, 200, 300 örneklem büyüklükleri için çok boyutluluk
tespit edilememiştir. 500, 1000, 3000 ve 5000 örneklem büyüklüklerinde ise tavsiye edilen boyut sayısı 2 olmuştur.
Aynı yöntem Tetrakorik Korelasyon'a dayalı olarak gerçekleştirildiğinde 80 örneklem büyüklüğü dışında kalan
örneklemlerin çok boyutlu olduğu görülmüştür. Ancak elde edilen boyut sayılarının değişen örneklem büyüklüklerine göre tutarsız sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Örneklem büyüklükleri arttıkça RMSR değerleri Kelley
Kriterlerini geçmiş ve veri-model uyumu bozulmuştur. Timmerman ve Lorenzo-Seva tarafından önerilen paralel
analiz yöntemi Pearson ve Tetrakorik Korelasyon'lar kullanılarak MRFA kestiricisi ile gerçekleştirildiğinde tüm
örneklemlerin tek boyutlu olduğu görülmüştür. NOHARM ile gerçekleştirilen doğrusal olmayan açımlayıcı faktör
analizi sonuçlarına göre 50, 80, 100, 160, 200, 300 ve 500 örneklemlerin 3 boyutlu, 1000, 3000 ve 5000 örneklemlerin ise 4 boyutlu olduğu görülmüştür. Bu boyut sayıları kullanılarak geçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizleri model-veri uyumunun çok iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. NOHARM ve DETECT yazılımları ile her
bir örneklem büyüklüğü için elde edilen boyut sayılarının birebir uyumlu olduğu görülmüştür. Parametrik olmayan
açımlayıcı faktör analizi yöntemlerinde 50 örneklem büyüklüğünün çok boyutluluğun tespiti için yeterli olduğu
ancak en iyi sonuçların 1000 ve üzeri örneklem büyüklüklerinde elde edildiği tespit edilmiştir.
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Çok Kategorili Puanlanan Maddelerde Madde İşlev Farklılığının Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Yetenek Dağılımları Koşullarında Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Safiye BİLİCAN DEMİR
Kocaeli Üniversitesi

Sonuçlarına dayanılarak eğitim programlarının değerlendirilmesi, yerleştirme, mezuniyet, geçme/kalma vb çok
önemli kararların verildiği test uygulamalarının hukuksal olarak savunulabilmesi, bu test puanları üzerinde geçerlik çalışmaların yapılmış olmasına bağlıdır (Haladyna, 1999). Messcik (1995) ve Kristanjansonn, Aylesworth,
McDowell ve Zumbo (2005) eğitim ve psikoloji alanında kullanılan testlerden elde edilen puanların geçerliği için
en büyük tehditlerden birisinin yanlılık olduğuna dikkat çekmektedir. Yanlılık, farklı alt gruplardaki bireylere ait
test puanlarının bulundukları gruba bağlı olarak sistematik hata içermesidir (Angoff, 1993). Böyle bir durumda
herhangi bir grup üyeliği, testle ölçülmek isteten yapı dışında bir varyans kaynağı olarak test puanlarına karışmaktadır. Ölçme sonuçlarındaki yanlılık kaynaklarının azaltılması için test (test bias) ve madde düzeyinde yanlılık
(item bias) analizleri yapılmaktadır. Böylece olası yanlılık kaynaklarının azaltılarak test puanlarının geçerliğinin
artırılması amaçlanmaktadır. Çoğu durumda araştırmacılar madde düzeyinde yanlılık ile ilgilenmekte; testle ölçülen psikolojik özellik bakımından denk olan ancak cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenler açısından alt
gruplarda yer alan bireylerin, bir maddeyi doğru yanıtlama olasılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığını madde işlev
farklılığı (MİF) analizleriyle incelemektedir. Geçtiğimiz 20 yılda MİF belirleme çalışmaları öncelikli olarak iki
kategorili puanlanan (dikotomus) maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, çok kategorili puanlanan (polytomus)
madde formatının tutum, kişilik vb. psikolojik yapıların ölçülmesinde daha sıklıkla tercih edilmesi ve performansa
dayalı durum belirleme, otantik durum belirleme, portfolyo vb. ölçme yaklaşımlarının gelişimine bağlı olarak bu
tür maddeler için de MİF belirleme araştırmalarının arttığı dikkat çekmektedir (Kim, Cohen, Alagöz ve Kim,
2007). Test geliştirme sürecinde ve ölçme araçlarından elde edilen sonuçların ne kadar adil ve geçerli konusunda
MİF analizlerini önemi dikkate alındığında, performans, başarı, tutum, kişilik vb. psikolojik yapıların ölçülmesinde artık daha sıklıkla kullanılmaya başlanan çok kategorili puanlanan maddeler için de MİF analizlerinin yapılması gerekmektedir. Çok kategorili puanlanan maddeler için pek çok MİF belirleme tekniği bulunmasına karşın,
pratik test uygulamalarında değişen farklı koşullar için hangi tekniklerin daha tutarlı sonuçlar verdiğinin belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, MİF belirleme testi olarak parametrik örtük özellik tekniğine ait
MTK’ya dayalı Olabilirlik Oran Testi (MTK-OOT) ve bireylere ait gözlenen puanların kullanıldığı MİF belirleme
tekniği olan Mantel Test kullanılmıştır. MTK kuramsal özellikleri sayesinde, eğitim alanında kullanılan test ve
ölçme problemlerine sunduğu çözümlerle araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bilindiği gibi, PISA ve TIMSS
gibi uluslararası değerlendirme programlarında MTK’ya göre ölçeklemeler yapılarak bu kuramın avantajlarından
yararlanılması amaçlanmaktadır. Bu durumda kuramsal özellikleri dikkate alınarak bireylerin örtük özelliklerini
kullanan MİF belirleme tekniklerinin (örneğin MTK-OOT) öncelikli olarak tercih edilme olasılığı yüksektir. Mantel Test ise ucuz yazılım gerektirmesi, matematiksel hesaplama ve uygulama kolaylığı gibi avantajlara sahip olması, bu testin araştırmacılar tarafından daha sıklıkla tercih edilmesini sağlamaktadır. Böylece bu tekniğin MİF
analizlerinde kullanılmasının önemi devam etmektedir. Çalışmalarda değişen test koşullarıyla ilgili olarak grupların yetenek ölçüleri ve örneklem büyüklüğünün MİF belirleme tekniklerinin performansı üzerindeki etkisi incelenen değişkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu durumda gerçek test uygulamalarında sıklıkla tercih edilen MTKOOT ve Mantel Test için değişen test koşullarında I. Tip hata ve istatistiksel güç bağlamında performanslarını
karşılaştırarak bu testlerin hangi test koşullarında daha iyi performans gösterdiği veya hangi koşullara daha duyarlı
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın genel amacı, çok kategorili tepki gerektiren maddelerde
MİF belirleme testlerinden Mantel Test ve MTK-Olabilirlik Oran Testi’nin değişen yetenek dağılımı ve örneklem
büyüklüğü koşullarında performanslarının I. Tip hata ve güç oranları yoluyla karşılaştırılmaktır.Bu çalışmada,
oluşturulan farklı test koşulları için ilgili MİF belirleme testlerinin performansı I. Tip hata ve istatistiksel güç
değerleri yoluyla incelenmiştir. Bu amaçla, Monte Carlo simülasyon tekniği yaklaşımıyla referans ve odak gruba
ait çok kategoride puanlanan (polytomous) yapay veri setleri elde edilmiştir. Bu çalışmada grupların yetenek dağılımı ((R~N(0,1), O~N(0,1), (R~N(0,1), O~N(-0.5,1) ve R~N(0,1), O~N(-1,1)) ve örneklem büyüklüğü (250:250,
1000:250 ve 1000:1000) manipüle edilen değişkenler olarak belirlenmiş; çok kategorili MTK modeli, madde sayısı, MİF içeren madde sayısı, MİF miktarı, MİF örüntüsü ve MİF türü (tek biçimli) bütün koşullar altında sabit
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tutulmuştur. Çalışmada, çok kategorili MTK modellerinden Kısmi Puan Modeli (Partial Credit Model), tekrarlama
sayısı ve analizleri yorumlama kolaylığı dikkate alınarak test uzunluğu 20 madde ve bu maddelere ait tepki kategori sayısı gerçek test koşullarında bilişsel ve duyuşsal özelliklerin ölçülmesine uygun olması bakımınadan dört
olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca üç maddenin MİF içerdiği koşullar oluşturulmuştur. Kısmı Puan Modeli’ne
uygun olarak üretilen veriler sadece adım güçlüğü parametresi (δ) bakımından farklılaştığı için referans ve odak
grup arasında tek biçimli (uniform) MİF gözlenmiştir. Son durumda I. Tip hata ve istatistiksel güç çalışmalarının
her biri için 18 [3 (yetenek dağılımı) x 3 (örneklem büyüklüğü) x 2 (MİF belirleme testi)] simülasyon koşulu ortaya
çıkmıştır. Her bir koşul için 100 tekrar yapılmıştır. I. Tip hata oranları MİF içermeyen 20 madde için hesaplanırken
güç oranları MİF içerecek biçimde modellenen üç madde üzerinden hesaplanmıştır. Çalışmada veri üretmek için
WinGen1, MTK-OOT karşılaştırmaları için MULTİLOG ve Mantel Test analizleri için DIFAS programı kullanılmıştır.Araştırma sonuçları, referans ve odak grubun yetenek dağılımı birim normal dağılım gösterdiği koşulda her
iki MİF belirleme testin de I. Tip hatayı iyi kontrol ettiğini göstermiştir. Grup yetenek dağılımlarının benzer olduğu
koşul için artan örneklem büyüklüğüne bağlı olarak I. Tip hata oranları Mantel Test için yükselirken MTK-OOT
için düşme eğilimi göstermiştir. Her iki MİF belirleme testi için de artan örneklem büyüklüğü ve odak grup yetenek
dağılım ortalamasındaki sapmalara bağlı olarak I. Tip hata değerleri artma eğilim göstermiştir. Mantel Test ile
karşılaştırıldığında, artan örneklem büyüklüğü ve grupların yetenek ortalamasındaki sapmaya bağlı olarak MTKOOT için I. Tip hata değerlerindeki artış daha yüksek olmuştur. Her iki MİF belirleme testi için de, artan örneklem
büyüklüğüne bağlı olarak ilgili testlerin istatistiksel güç oranlarını yükselmiştir. Araştırma bulguları tüm örneklem
büyüklüğü koşullarında MTK-OOT’in istatistiksel güç oranlarının, Mantel Test’e göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Mantel Test ve MTK-OOT’nin MİF belirlemedeki gücü odak grubun yetenek ortalamasındaki sapmaya bağlı olarak bir miktar yükselmiştir. Ancak genel olarak farklı sapma koşulları için ilgili testlerin istatistiksel
gücü birbirine yakın değerler almıştır.
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Farklı Okul Ortamlarının Okuduğunu Anlama Performansı Üzerinde Etkisi: PISA 2009 Hollanda, Kore
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Toplumla iç içe yaşayan bireylerin; gereksinimlerini gidermek, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak ve
bilgi alışverişinde bulunmak için dili etkili şekilde kullanması gerekmektedir. Dili etkili şekilde kullanmanın yolu
temel dil becerilerine yeterince sahip olmaktan geçer. Bireyin bilgi edinme yollarından biri olan okuma, temel dil
becerileri arasında önemli bir yere sahiptir. Birçok öğrenme etkinliğinin okumaya dayalı olduğu düşünüldüğünde,
okuma becerilerine yeterli düzeyde sahip olmayan öğrencinin okul yaşamında başarılı olması beklenemez. Öğrencilerin okuduğunu anlama konusundaki yetersizliklerinden kaynaklı endişeler sıkça eğitimcilerin ve politikacıların
tartışma konusu olmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada ileri ve hatta yeterli düzeyde okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan öğrenci sayısının çok fazla olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okumaya dayalı bireyin
gelişiminde bireysel veya çevresel faktörler araştırmacıların ilgi konusu olmuştur. Diğer taraftan ülkeler, okuduğunu anlama başarıları bakımından öğrencilerinin durumunu gözleyebileceği çalışmalar gerçekleştirmekte ya da
uluslararası düzeyde geniş ölçekli test uygulamalarına katılmaktadır. Uluslararası düzeydeki bu uygulamalardan
biri PISA’ dır. PISA bireylerin yaşamda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları hakkında bilgi verirken, öğrencinin bilgi ve becerisini etkileyebileceği düşünülen
eğitim sistemi, okul özellikleri, öğretmen özellikleri ve öğrenci özellikleri hakkında da bilgiler toplamaktadır. Türkiye üç yılda bir tekrarlanan PISA uygulamalarındaki okuma alanında istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Bununla birlikte Avrupa’nın batısında yer alan Hollanda ve Asya’nın doğusunda yer alan Kore birbirlerinden farklı
coğrafya ve kültürlere sahip ülkeler olmasına rağmen yüksek performanslarını her uygulamada ortaya koymaktadır. Ülkeler arasında ortaya çıkan bu farklılaşmanın nedeni genel olarak onların eğitim politikalarından, öğrencinin
sosyokültürel yaşamından kaynaklı olabilir. Eğitim sistemi içerisinde öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okul
ortamı öğrenci performansını etkileyebilecek ilk akla gelen değişkenlerdendir. “Etkili okul” kavramı altında öğrenci başarısına odaklanan araştırmalar öğrencinin akademik gelişiminde okul ortamının önemine vurgu yapmaktadır. Bu araştırmalara göre okul mevcudu, okuldaki öğretim kaynakların niteliği, mevcut öğretmen sayısı, öğrenci
ve öğretmen davranışları öğrencinin başarısında etkilidir. Özellikle tüm bu nitelikleri ve daha birçoğunu kapsayan
okul ikliminin öğrencinin performansını etkileyeceği vurgulanmaktadır. Araştırmanın amacı, eğitimde okul ortamı
faktörünü dikkate alarak, bu genel özellik altında yer alan alt faktörlerin Türkiye, Hollanda ve Kore’de öğrencilerin
okuduğunu anlama performansını birlikte nasıl yordadığını ortaya koymak ve ülkeler arası benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü konumunda olması ve her iki kıtanın özelliklerini kapsaması nedeniyle, çalışmada PISA uygulamalarında yüksek performans gösteren Asya’dan
Kore ve Avrupa’dan Hollanda araştırmaya dahil edilmiş ve ülkeler birlikte incelenmiştir.
Örneklem, PISA 2009 uygulamasına katılan 15 yaş grubu hedef evreninden seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemine
göre seçilmiştir. Hollanda için 185 okuldan 4760 öğrenci, Kore için 157 okuldan 4989 öğrenci ve Türkiye için 170
okuldan 4996 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bütün istatistiksel kestirimler öğrenci düzeyinde
(Düzey1) ve okul düzeyinde (Düzey2) ağırlıklandırılmış örneklem üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada, PISA
2009 okuduğunu anlama bilişsel alan başarı testinden ve okul anketlerinden yararlanılmıştır. Türkiye, Hollanda ve
Kore için toplanan ham ve indeks değerleri kullanılmıştır. Veriler, PISA uygulamalarını yürüten OECD’nin resmi
internet sayfasından sağlanmıştır. Aşağıda kısaca başarı testi ve okul anketie dayalı oluşturulan değişkenler açıklanmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencinin okuduğunu anlama başarısı üzerinde etkisi olduğu düşünülen 7
farklı okul ortamı değişkeni incelenmiştir. Bu değişkenler; Okuldaki öğrenci sayısı, kız öğrenci oranı, öğrenci
öğretmen oranı, bilgisayar oranı, öğretmen mevcudu, öğrenci davranışı ve öğretmen davranışıdır. Araştırma kapsamında veriler iki düzeyli Hiyerarşik Doğrusal Modellemeye (HLM) dayalı olarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin
okuduğunu anlama performansları bakımından okullar arasındaki farkı belirlemek için Tesadüfi Etkili Tek Yönlü
ANOVA Modeli ve öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarıyla ilişkili okul düzeyindeki değişkenleri belirlemek
için Ortalamaların Çıktı Olduğu Regresyon Modeli kullanılmıştır.
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Hollanda, Kore ve Türkiye’deki okullar arasında öğrencilerin okuduğunu anlama puanları bakımından farklar vardır. Bu farklılaşmanın büyük bir kısmı Hollanda ve Türkiye’de okullar, Kore’de ise öğrenciler arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır. Hollanda ve Kore’de okullarındaki öğrenci sayısındaki artış okulun ortalama okuduğunu
anlama puanlarının arttırmaktadır. Bu bulguya benzer ve farklı sonuçlar oraya koyan araştırmalar vardır. Okul
mevcudu arttıkça öğrenci performansının arttığını ortaya koyan araştırmalara göre, büyük okullarda öğrenci gereksinimlerini karşılamak için eğitimcilerin sayısı artırılmakta ve eğitim programları öğrenci ihtiyaçlarına göre
daha çeşitli olmaktadır, bu durum da eğitimden sağlanan verimi artmaktadır. Hollanda ve Kore’yi ortak olarak
etkileyen diğer değişken okul içerisinde öğrencinin davranışıdır. Eğitim ortamını bozucu öğrenci davranışı azaldıkça, okulun ortalama okuduğunu anlama puanlarının arttığı belirlenmiştir. Öğrencinin okula bağlanması, okulla
ilgili olması, eğitimin önemli olduğunu hissetmesi ve okul sonrası etkinliklere katılması olumlu okul iklimine
işaret etmektedir. Olumlu okul iklimi öğrenci başarısında önemli rol oynayan faktörlerden biridir. Türkiye açısından bulgular incelendiğinde, kız öğrenci oranının fazla olduğu okulların performansının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Okuduğunu anlama başarısı üzerinde cinsiyet faktörünün incelendiği bilişsel ve sosyo kültürel durumları
ortaya koyan birçok araştırma vardır. Bilişsel açıdan kız öğrencilerin okuma sırasında farklı ya da aynı bilişsel
süreçleri daha etkin kullanması, sosyo kültürel açıdan ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre disiplinli okul
iklimine daha duyarlı olması ve gelecek kaygısına dayalı eğitim başarısına daha fazla önem vermesi onların bu
performanslarını etkilemiş olabilir.
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Okul iklimi eğitim-öğretimin içinde bulunan tüm paydaşların tutum ve davranışlarını etkileyen unsurlar olarak
tanımlanır. Sınıftaki öğrenci sayısı, araç-gereç ve materyaller, sıra sayısı, ısı, ışık, öğrencilerin oturma düzeni ve
gürültü okul iklimini etkileyen unsurlardır (Engin, Özen ve Bayoğlu, 2009). Bütün bu unsurlar okuldaki gürültü
öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi bozarak eğitim- öğretimin verimini düşürmektedir (Çelik, 2002). Gürültü
kirliliği konuşmanın maskelenmesi ve algılama kabiliyetini azaltarak, öğrenci ve öğretmenlerin okuldaki performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra gürültü kirliliği, öğrenci ve öğretmenlerin ruhsal ve fiziksel olarak daha çabuk yorulmasına sebep olan, derse olan ilgiyi azaltan ve okul iklimini bozan önemli bir unsurdur
(Engin, Özen & Bayoğlu, 2009). Güney’e (1998) göre gürültü kirliliği duyu organlarına zarar vererek öğrenmenin
daha iyi gerçekleşebilmesi için gerekli olan beden ve ruh uyumunu bozmaktadır. Ortaya çıkan bu problem ise
öğrenme performansında verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Yapılan araştırmalar ilk ve orta dereceli okullarda
öğrenci ve öğretmenlerin yoğun olarak gürültü kirliliğine maruz kaldığını ortaya koymaktadır (Bulunuz, 2014;
Çelik, 2002; Polat ve Buluş-Kırıkkaya, 2004; Şentürk ve Sağanak, 2012). Yapılan araştırmalar gürültü kirliliğinin
öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, bilişsel işlem yapabilme becerisi, dikkat süresi ve bilgilerin uzun süreli
belleğe aktarımını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Romero & Lliso,1995). Eğitim seviyesi, bilinç,
kültür ve entellektüellik düzeyi arttıkça gürültünün azaldığı unutulmamalıdır (Bay ve Güney, 1998). Okulda gürültü kirliliğinin kontrol edilebilmesi için öncelikle ölçülebilmesi gereklidir. Okulda gürültü kirliliği ile ilgili ölçülmesi gerekli iki önemli boyut vardır. Birincisi boyut okuldaki gürültü seviyesidir. Gürültü düzeyi desibel metre
aygıtı ile geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülmekte ve dB birimi ile ifade edilmektedir. İkicisi boyut ise okuldaki
gürültüye ilişkin öğrenci, öğretmen ve idarecilerin sahip oldukları bilgi, tutum, değer, inanç ve algılarıdır. Okullardaki gürültünün kontrol edilebilmesi için okuldaki paydaşların bilgi, tutum, değer, inanç ve algılarına ilişkin
geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, okulda gürültü kirliliğine yönelik1 geçerli ve güvenir veri toplama araçları geliştirmek ve bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerden toplanan verileri
değerlendirmektir.Okulda gürültü kirliliği veri toplama araçlarının nicel ve nitel olmak üzere iki boyutu vardır.
Nicel veri boyutunu öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanan anketler, nitel boyutunu ise öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formları oluşturmaktadır. Öğrenciler için hazırlanan
anket 3’lü likert tipte 13 sorundan, öğretmenler için hazırlanan anket ise 5’li likert tipte 14 sorudan oluşmaktadır.
Çalışmanın katılımcı grubunu ilk ve ortaokul öğrencileri oluşmaktadır. Ankete ilkokuldan toplam 30 öğrenci(4.sınıf), ortaokuldan 112 öğrenci(26 beşinci sınıf, 32 altıncı sınıf, 24 yedinci sınıf ve 30 sekizinci sınıf öğrencisi) ve
bu okullarda görev yapmakta olan 58 öğretmen katılmıştır. Görüşmeler ise 7 öğrenci ve 5 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Gözlemler iki araştırmacı tarafından yapılmıştır. Veriler toplandıktan sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.Okulda gürültü kirliliği öğrenci anketinin güvenirliği
0.77 olarak, öğretmen anketinin sonucu ise 0.82 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar okulda gürültü kirliliği öğrenci ve öğretmen anketinin istatistiksel olarak güvenilir olduğunu göstermektedir. Gözlem kısmında okulda gürültü kirliliği gözlem ölçütleri: okulun fiziki yapısı, öğrencilerin derslerde, teneffüslerde, okula giriş ve çıkışlarındaki gürültücü davranışları, iletişim biçimleri, öğretmenlerin tutumları ve öğretmenlerin iletişim biçimleri şeklinde
ele alınmıştır. Bu ölçütlere dayalı olarak yapılan gözlemler neticesinde, gözlem formlarında belirlenen kriterlerin
kapsayıcı ve uygun olduğu görülmüştür. Son olarak görüşme bölümünde ise alan uzmanlarından alınan tavsiyeler,
yapılan görüşmeler ve görüşme yapılan bireyler ile veri toplama araçlarının değerlendirilmesi sonucu veri toplama
araçlarının uygunluğuna karar verilmiştir. Veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğinin tespitinden sonra
öğretmen ve öğrencilerin okulda gürültü kirliliği ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Anket kısmından elde edilen bulgulara göre öğrencilerin % 30.6’sı okuldaki gürültü düzeyini normal, %69.4’ü ise oldukça yüksek bulmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun teneffüs saatlerindeki gürültüden rahatsız olduğu (%70.9’u) ve teneffüs
saatlerindeki gürültü düzeyini yüksek bulduğu görülmüştür (% 62.9). Öğretmenler ile yapılan anket çalışmasında


Bu bildiri TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 114K738 nolu "Okulda Gürültü
Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi" adlı projeden üretilmiştir.

211

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
ise okuldaki gürültü düzeyini genel olarak yüksek ve oldukça yüksek bulan öğretmenlerin oranı %88’dir. Öğretmenlerin 84.5’i teneffüslerdeki gürültü miktarını rahatsız edici ve oldukça rahatsız edici düzeyde bulduklarını dile
getirmişlerdir. Bu ses düzeyini kabul edilemez bulan öğretmenlerin oranı ise %68.9’dur. Gözlemlerden elde edilen
verilere göre okulların fiziki yapısının bina içinden kaynaklanan gürültü kirliliğini arttırıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu gürültüye teneffüslerde okulun her yerinde maruz kaldıkları tespit edilmiştir.Görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin okuldaki gürültü düzeyini yüksek buldukları, en çok gürültü olan zamanların teneffüs saatleri ve okul giriş çıkışları olduğu, okuldaki gürültü düzeyinin
fizyolojik ve psikolojik olarak hem öğrenci hem de öğretmenleri etkilediği, dersin işlenmesine ve ders performansına olumsuz etki yaptığı, öğretmenlerin gürültü kirliliğine karşı yalnızca uyarıda bulundukları ve bu uyarıların
etkili olmadığı görülmüştür. Ölçme araçlarından elde edilen bulgulara göre ölçme araçlarının yapılacak çalışmalarda kullanılmasının birbiri ile uyumlu sonuçlar sağlayacağı görülmüştür.
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Çoklu Doğum : Yaşantılar ve İhtiyaçlar
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Yetişkinlik yıllarında insanların çocuk sahibi olmaları ve onu yetiştirmeleri önemli gelişim görevleri arasında sayılır. Psikolojik danışmanın alt uzmanlık alanlarından biri olan “Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojik Danışmanlığı”
ise bu dönemde bireylerin veya ailelerin yaşayabilecekleri sorunlarla başa çıkmaları, psikolojik sağlamlıklarını
korumaları konusunda psikolojik destek sağlamaktır. Bu araştırma konusu tam da bu nedenle rehberlik ve psikolojik danışma alanının konu ve çalışma kapsamına girmektedir. Çoklu doğum olasılığı, teşhisin konduğu andan
başlayarak hem çifte mutluluk, hem de kaygı nedeni olabilir. Çoklu doğum incelemelerinde doğum öncesi ve
sonrası döneme ilişkin araştırmalarda uzmanlaşmalarının da ayrıldığını görülmektedir. Örneğin, doğum sonrası ilk
bebeklik (0-1 yaş) ve bebeklik dönemi (1-3 yaş arası) çocukluk, dönemi dil gelişimi gibi konularda farklı uzmanların çalıştığı dikkat çekicidir. Gelişim dönemlerini esas alarak bakarsak ilk bebeklik döneminde çocukların bakımı
ve psikolojisiyle ilgili önemli saptamaların olduğu gözlenmektedir. Bebeklerin birinin diğerine kıyasla daha zayıf
olması veya eve getirilemeyecek durumda olduğu için hastanede bırakılması, ailelerin kendilerini hastanede kendilerini daha fazla güvende hissettikleri için geç eve çıkma eğilimde olmaları, eve gelen çocukları nasıl yatıracakları ve besleyecekleri konularında psikolojik destek ve bilgi almaya ihtiyaçları vardır. Örneğin, annelerin bebeklerden ağır olanı daha fazla kucağına aldığı, annelerde “kötü anne” olma endişesini içten içe yaşamaları, babaların
iki bebekle ilişki kurmakta zorlandığı, iki veya daha fazla bebeğin doğmasının baba üzerinde çok fazla baskı yaratıyor olması, babanın eğer günlük bakım faaliyetlerine katılamıyorsa kendini dışlanmış hissetmesi veya ender de
olsa bilinçaltında bebeklere düşmanca duygular beslemesi ve bunun bilinç düzeyine çıkması durumunda da suçluluk duygusuna dönüşmesi gibi durumlarda destek verilmesi ve üzerinde bilimsel çalışma yapılması gerekmektedir. İlk bebeklik yıllarında çoklu doğumda dil gelişimi ve sosyal gelişim konusu önemli bir başlık oluşturmaktadır. İkiz bebeklerin kendi aralarında özel bir dil geliştirmeleri ve ailelerinde burada “büyülü bir birliktelik” olduğuna inanarak bunu bozmak istememesi gibi etkenlerle çocukların yaşıtlarından daha geç ve zayıf bir dil gelişimi
gösterdikleri belirlenmiştir. Bu araştırmadaki bilgilerin büyük bir yüzdesi yabancı kaynaklardan veya çeviri kitaplardan derlenmiştir. Konunun yetişkinlik dönemi için önemli bir başlık olması ve ülkemizde psikolojik danışma
alanında çok az çalışılan bir konu olması nedeniyle bu araştırmada çoklu bebek sahibi annelerin yaşantı ve deneyimlerinin neler olduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın problemi; farklı yaş düzeyinde ikiz veya
üçüz sahibi annelerin psikolojik danışma hizmetlerine yönelik ihtiyaçların belirlenmesidir. Bu problem kapsamında ikiz veya üçüz sahibi annelerin bebeklerinin/çocuklarının farklı gelişim dönemlerine ilişkin yaşadıkları sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda hangi deneyimleri yaşadıkları ve ihtiyaçlarının neler olduğu araştırmanın alt
problemlerini oluşturmaktadır.Nitel araştırma olarak desenlenen bu çalışmada fenomenolojik araştırma yöntemi
kullanılmaktadır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel
bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırmalar kullanılan temel kavramlar ve teknikler, sadece soyut ve nötr akademik araçlar değil, belirli amaçlar doğrultusunda sosyal dünyayı ifade etmenin de bir
yoludur. Bu araştırmada var olan bir durumu yaşayan taraflardan edinilen gerçek bilgiler üzerinden analiz etmek
amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Farklı yaşlarda ikiz ve üçüz annelerinin adaylarının, evrenin tipik özelliklerini taşıdığı kabul edilmiştir. Tesadüfi olarak ulaşılabilen 5’er ikiz ve üçüz annesi araştırmanın örneklemin oluşturmaktadır. Veri toplama süreci Farklı yaşlarda
ikiz veya üçüz annelerinin evrenin tipik özelliklerini taşıyacağı varsayılmaktadır. Araştırmacıların oluşturduğu
yarı yapılanmış görüşme anketi ve demografik bilgi formu ile annelerle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Örneklemdeki annelerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde izin verilirse ses kaydı kullanılmıştır. Buna izin
verilmediği durumlarda detaylı not tutulmuş ve her görüşme sonrasında bu notların eksikleri tamamlanarak bilgisayara geçilmiştir. Veri toplama aracı Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 10 soruluk
yarı yapılanmış görüşme anketi ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu anket araştırmacı grubundan bağımsız bir grup bilim insanının uzman görüşüne sunulmuş ve görüşmelerdeki veri toplama kapsamı ve araştırmanın
güvenirliği yükseltilmeye çalışılmıştır. Veri çözümleme yöntemi Araştırma verileri analiz süreci devam etmektedir. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, kategorik analiz ve duygusal yön analizi yapılması planlanmaktadır. Kodlama birimi olarak analiz türüne göre “cümle” ve “kelime” kabul edilmektedir.
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Analiz sürecinin ilerleyen aşamalarında yeni başka teknikler analiz sürecine dahil edilebilecektir. Nitel araştırmada
toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden biçimlendirme gerek araştırma deseninin oluşmasında gerekse
toplanan verilerin analizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşımın izlenmesini gerektirir.Araştırmanın veri toplama
işlemi devam ettiğinden kesin bulgulardan söz edilmesi mümkün olmamakla birlikte ilgili literatüre bakılarak tahmin edilen sonuçlar şunlardır: Doğum sonrasında beklerin sağlıkları konusunda yoğun endişe duyma, iki veya üç
bebeğe bakmanın zaman ve enerji kısıtlılığından dolayı sürekli kaygı duyma, bebeklerin veya çocukların yetiştirilmesi konusunda yerel danışma merkezlerinin ve uzmanların olmaması; doğru bilgi içeren kaynak ve uzman
olmaması, fiziki bakım için ek insan desteği, eşten yeterince destek alamama, çocukların eşit ağırlık, boy atma
gibi konularda birbirlerinden farklı olmanın getirdiği tek çocuğa adaletsizce ilgi ve şevkat. Elde edilecek bulgular
ışığında hedef kitle için psikolojik danışma temaları ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yapılanmış ölçek oluşturulması planlanmaktadır.
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Okulda Görevli Psikolojik Danışmanların Öz Yetkinliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BALCI
Kırklareli Üniversitesi

Okullardaki öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında her öğrencinin her yönüyle bir bütün olarak kapasitesini sonuna kadar geliştirebilmesine, daha
verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesine yönelik hizmetler bu okullarda görevli psikolojik danışmanlar tarafından sunulmaktadır (Yeşilyaprak, 2000). Psikolojik danışmanlar kendilerini çoğunlukla yeterli desteğin olmadığı
çalışma ortamlarında bulmaktadır. Ayrıca bu psikolojik danışmanların yaptığı çalışmalara çok az önem verilmekte
veya birden fazla okulda sorumluluk verilmekte ve onlardan alanıyla ilgili olmayan birçok görevler istenebilmektedir. Bu tür okul ortamlarında görev yapan bir psikolojik danışmanın güçlü bir psikolojik danışman öz yetkinliğinin olması destekleyici olmaktadır. Çünkü okul psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili araştırmaların bulgularına
göre psikolojik danışman öz yetkinliğinin psikolojik danışma hizmetlerinin, psikolojik danışman performansının
anlaşılması ve iyileştirilmesinde önemli bir değişken olduğu belirtilmektedir (Sutton & Fall, 1995). Öz yetkinlikleri konusunda güçlü inançlara sahip olanlar, üst düzey çaba gösterme eğiliminde oldukları ve elverişsiz durumlarda bile mücadele edebildikleri için kişinin öz yetkinliğinin yüksek olması ve bunu geliştirmesi, o bireyin çok
kötü koşullarda bile daha fazla ve etkili çalışmasına yol açmaktadır (Roberts & Borders, 1994). Bundan dolayı öz
yetkinliği yüksek okul psikolojik danışmanlarının, okul psikolojik danışma hizmetlerine ve programlarına destek
ve teşvik amacıyla, yöneticilerle, anne babalarla ve okul dernekleriyle daha etkili çalışmaya yönelik yöntemlerin
geliştirilmesinde ve uygulanmasında daha başarılı oldukları belirtilmektedir (Sutton & Fall, 1995). Larson & Daniels (1998), yüksek özyetkinliğe sahip psikolojik danışmanların daha az kaygı yaşadığını, olumlu beklenti düzeyleri daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı psikolojik danışmanların öz yetkinlik algılarının okul
ortamında yürütecekleri sınıf rehberliği, grup rehberliği ve mesleki rehberlik etkinlikleri gibi çeşitli psikolojik
danışman hizmetleri ve programları üzerinde etkili olacağı söylenebilir (Tang, Addison, Lasure-Bryant, Norman,
O’Connel & Stewart-Sicking, 2004). Psikolojik danışman öz yetkinliği, psikolojik danışmanın birey olarak belirlenen psikolojik danışma hedeflerine ulaşabileceğine olan inancını ve güvenini belirtmektedir (Larson, 1998). Öz
yetkinlik düzeyi yüksek psikolojik danışmanların mesleklerini gerçekleştirirken karşılaştıkları problem davranışları çözmede ve uygun danışmanlık becerilerini sergilemede daha başarılı oldukları vurgulanmaktadır (Larson &
Daniels, 1998). Bu anlamda okul ortamında görev yapan psikolojik danışmanların öz yetkinliklerinin, psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetinin verimi ve kalitesini etkileyen önemli değişkenlerden biri olabileceği düşünülmektedir. Psikolojik danışmanların öz yetkinlik düzeyinin yüksek olması, görev aldıkları okullarda psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını yerine getirmede, öğrencilerin problem davranışlarını gidermede ve onların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine üst düzeyde katkı sağlayacağı belirtilmektedir (AlDarmaki, 2004; Soresi, Nota & Lent, 2004; Urbani, Smith, Maddux, Smaby, Torres-Rivera & Crews, 2002). Psikolojik danışma alanı ile ilgili literatürün taranması sonucunda yurtdışında psikolojik danışman öz yetkinliği konusunda çok sayıda araştırmanın ve kuramsal bilginin olduğu görülmektedir. Ancak gerek Yüksek Öğretim Kurulu
tez tarama merkezine ulaşılarak yapılan taramalarda, gerekse ülkemizdeki psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili
yayınların incelenmesi sonucunda psikolojik danışmanların öz yetkinliklerini konu alan araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Aksoy, 2008; Atıcı, Özyürek ve Çam, 2005; Coşgun ve Ilgar, 2004; Özgün, 2007; Yiyit,
2001). Bu araştırmada, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan psikolojik danışmanların öz yetkinliklerinin cinsiyete, görev yaptıkları öğretim kademesine, mesleki kıdeme ve mezun oldukları programa göre farklılık
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu nedenle bu araştırmanın, küresel düzeyde psikolojik danışma alanındaki
kültürlerarası uygulamalara katkısı olacağı umulmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki psikolojik danışma eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik ipuçları sağlayabileceği ve öz yetkinlik geliştirmeye yönelik stratejilerin planlanmasında uyarıcı bir işlevi olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın
amacı, okullarda görev yapan psikolojik danışmanların öz yetkinliklerinin cinsiyete, görev yapılan öğretim kademesine, mesleki kıdeme, cinsiyet ve görev yapılan öğretim kademesi etkileşimine ve mezun olunan programa göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.Bu araştırmada tarama türü, Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma
(causal-comparative research) modeli uygulanmıştır. Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma türünde, araştırmacı bireylerin oluşturduğu gruplar arasında var olan farklılıkların nedenini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışır. Bu
araştırma türü, korelasyonel araştırmaya benzemektedir ve ilişkisel bir araştırma türü olarak görülmektedir. Ay-
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rıca, nedensel karşılaştırmalı araştırmalarda (causal-comparative research), gruplar arasındaki var olan farklılıkların etkisi ya da etkileri ile neden ya da nedenleri gerçekleşmiş durumdadır ve grupla ilgili farklılığı içeren değişken,
kontrol edilemeyen veya etik nedenlerden ya da başka nedenlerden dolayı kontrol edilmesi mümkün olmayan bir
değişkendir (Fraenkel & Wallen, 2003:368-371). Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’deki okul psikolojik danışmanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Ankara’da uygulama için izin alınan ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarındaki psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır. Bu amaçla Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Yenimahalle
ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan toplam 357 psikolojik danışmanın katıldığı örneklem üzerinde ölçek uygulaması yapılmıştır. Uygulamaya katılan 357 psikolojik danışmanların 242’si (%68) kadın
ve 115’i (%32) erkek; 162’ si (% 45) ilköğretim okullarında ve 195’i (% 55) ortaöğretim okullarında görev yapmaktadır. 3. Veri Toplama Araçları Bu araştırma kapsamında okul psikolojik danışmanlarının öz yetkinliklerine
ilişkin verilerin toplanması amacıyla Bodenhorn ve Skaggs (2005) tarafından geliştirilen ve Balcı (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Okul Psikolojik Danışman Öz Yetkinlik Ölçeği (OPDÖÖ); psikolojik danışmanların
cinsiyet, mesleki kıdem, mezun oldukları program ve görevli oldukları öğretim kademesi ile ilgili verileri toplamak
üzere Psikolojik Danışman Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t-testi, İki Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi yöntemleri kullanılmıştır. İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
sonucu elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptamak amacıyla Schefee testi
uygulanmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.Verilerin analizinde, t-testi, İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi yöntemleri kullanılmıştır. İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
sonucu elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptamak amacıyla Schefee testi
uygulanmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 1. psikolojik danışmanların OPDÖÖ’nin Kişisel ve Sosyal Gelişim alt ölçeği puanlarının cinsiyete, öğretim kademesine, mesleki
kıdeme ve mezun olunan programa göre farklılaşmadığı saptanmıştır. 2. psikolojik danışmanların OPDÖÖ’nin
Liderlik ve Değerlendirme alt ölçeği puanlarının cinsiyete göre erkek psikolojik danışmanların puanlarının daha
yüksek olduğu; cinsiyet - öğretim kademesi etkileşimine göre ilköğretim düzeyinde kadın psikolojik danışmanların
ve ortaöğretim düzeyinde erkek psikolojik danışmanların puanlarının daha yüksek olduğu, mesleki kıdeme göre
ve mezun olunan programa göre farklılık olmadığı saptanmıştır. 3. psikolojik danışmanların OPDÖÖ’nin Mesleki
ve Akademik Gelişim alt ölçeği puanlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği; ilköğretim düzeyinde görevli
olanlarda ortaöğretim düzeyinde görevli olanlara göre daha yüksek olduğu; mesleki kıdeme göre farklılaşmadığı
ve ilköğretim düzeyinde kadın psikolojik danışmanların ve ortaöğretim düzeyinde erkek psikolojik danışmanların
puanlarının daha yüksek olduğu ve mezun olunan programa göre farklılık olmadığı belirlenmiştir. 4. Psikolojik
danışmanların OPDÖÖ’nin İşbirliği alt ölçeğinde erkek psikolojik danışmanların, kadın psikolojik danışmanlara
göre puanlarının daha yüksek olduğu; ilköğretim düzeyinde kadın psikolojik danışmanların ve ortaöğretim düzeyinde görevli erkek psikolojik danışmanların puanlarının daha yüksek olduğu; görev yapılan öğretim kademesine,
mesleki kıdeme ve mezun olunan programa göre farklılık olmadığı belirlenmiştir. 5. Psikolojik danışmanların
OPDÖÖ’nin Kültürel Kabul alt ölçeği puanlarının ilköğretim düzeyinde görevli psikolojik danışmanların puanlarının daha yüksek olduğu; mesleki kıdemi 7-10 yıl arası olan psikolojik danışmanların puanlarının mesleki kıdemi
6 yıldan az ve 11 yıldan fazla olan psikolojik danışmanlara göre daha yüksek olduğu; ilköğretim düzeyinde görevli
kadın psikolojik danışmanların ve ortaöğretim düzeyinde görevli erkek psikolojik danışmanların puanlarının daha
yüksek olduğu ve mezun olunan programa göre farklılık olmadığı belirlenmiştir.
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Başarı, istenilen bir sonucu elde etmektir. Başarı güdüsü öğrenilmiş bir güdü olmasına rağmen neredeyse bütün
insanlarda görülmektedir. Yani bütün insanlar yaşamlarında; örneğin bir ev hanımı ev işlerinde, bir öğretmen
okulda, bir öğrenci derslerinde, bir usta yaptığı işte başarılı olmayı istemektedirler. Bazen de insanların başarılı
olmayı istemekle kalmayıp başarılı görünmeyi de istedikleri görülmektedir. Bunun için de kişiler alan yazında
kendini sabotaj (self–handicapping) olarak ifade edilen yola eğilim gösterebilmektedirler. Kendini sabotaj kavramı
ilk kez Edward E. Jones ve Steven Berglas tarafından ele alınmıştır. Berglas ve Jones (1978) kendini sabotaj kavramını “başarısızlığı dışsallaştırma, başarıyı ise içselleştirme olanağı sağlayan bir eylem veya performans ortamının seçilmesi olarak tanımlamıştır. Smith, Snyder ve Perkins (1983) kendini sabotajı bireyin performansını zayıflatan ve başarısız olmasına neden olan tutarlı ve kronik olan engeller olarak tanımlamıştır. Bu engeller diğer insanların bu başarısızlığı bireyin yetersizliğinden değil başka etmenlerden kaynaklanıyormuş gibi algılamasına yol
açar. Arkin ve Baumgardner (1985) ve Tice (1991) kendini sabotajın; bireyin benliğini koruyucu bir strateji olduğunu vurgulayıp, bireyin öz-saygı düzeyini korumak, benliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için başvurduğu performansını azaltıcı söz ve eylemler olduğunu ifade etmişlerdir. Abacı ve Akın (2011) kendini sabotajı
başarısızlığı mazur göstermek veya dışsallaştırmak amacıyla kullanıla bir imaj yönetme stratejisi olarak tanımlamışlardır. Alan yazında davranışsal ve sözel olarak iki türlü kendini sabotaj biçimi vardır (Cox ve Giuliano, 1999).
Davranışsal stratejiler doğrudan performansı etkileyen, kasıtlı ve gözlenebilen eylemlerdir. Bireyin görev ve faaliyetlerini ertelemesi, bireyin madde, alkol ve ilaç kullanması, bireyin yeterince alıştırma yapmaması gibi, bireyin
görevle ilgisi olmayan etkinliklerle aşırı ilgilenmesi, bireyin performansı körelten ortamları tercih etmesi gibi.
Sözel stratejiler ise bireyin içinde bulunduğu koşulların olumsuz olduğunu ve başarısızlığına bu koşulların yol
açtığı öne sürmesidir. Bireyin sınav kaygısı yaşadığını söylemesi, bireyin utandığını söylemesi, bireyin sosyal
kaygı yaşadığını söylemesi gibi (Abacı ve Akın, 2011; Anlı, 2011).Kendini sabotaj ile ilgili araştırmalar incelendiğinde kendini sabotajın bazı değişkenlerle ilişkili olduğu bulunmuştur. Baumgardner ve Levy (1988) ve Martin
ve Brawley (2002) yeteneklerinden emin olmayan ve öz-saygı düzeyi düşük bireylerin kendini sabotaj davranışlarına daha çok başvurduklarını ifade etmişlerdir. Midgley ve Urdan (2001) okul başarısı düşük olanların kendini
sabotaj stratejilerine daha çok başvurduklarını ifade etmişlerdir. Lovejoy ise (2008) akademik başarısızlık korkusu
yaşayan bireylerin kendini sabotaj stratejilerine başvurma risklerinin yüksek olduğunu dile getirmiştir. Diğer bazı
araştırmalarda kendini sabotaj ile verimsiz ders çalışma alışkanlıkları, düşük akademik başarı, zaman yönetiminde
başarısızlık arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Midgley ve Urdan, 2001; Zuckerman, Kieffer ve Knee, 1998).
Ülkemizde öğrencilerin kendini sabotaj stratejilerine sık sık başvurdukları görülmektedir. Öğrencilerin, sınav sonrası sonuçlar açıklandığında düşük not aldığını gördüğünde ‘öğretmen verdi’; yüksek not aldığını gördüğünde ‘ben
aldım’ demesi kendini sabotaja örnek olarak verilebilir. Burada öğrencinin başarıyı içselleştirdiği başarısızlığı dışsallaştırdığı görülmektedir. Bu durumun ilerlemesi yani kendini sabotaj stratejilerine başvurmanın artması bireyin
öğrenme yaşantılarını ve okul hayatını olumsuz etkilemektedir. Akademik başarısızlığa yol açan kendini sabotaj
stratejisinin derinlemesine incelenmesi, hangi değişkenlerle ilişkili olduğunun bilinmesi olası olumsuz sonuçların
önüne geçilmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerinin bazı değişkenlere göre (cinsiyet, bölüm, akademik başarı, verimli
ders çalışma alışkanlığı, zaman yönetimi, sosyo-ekonomik düzey, internet-tv gibi aktivitelerde zaman geçirme,
madde bağımlılığı) incelenmesi amaçlanmıştır.Üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerinin bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin incelendiği bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya
derecesini betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2005). Araştırmanın evrenini 2014-2105 öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş 173 kız ve 75 erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Elde
edilen verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmış; Bağımsız Gruplarda t-testi, Tek Yönlü Varyans
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Analizi (ANOVA) uygulanmıştır.Bu bölümde Kendini Sabotaj Ölçeği’nden elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. . Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerinin;
cinsiyet, eğitim görülen bölüm, akademik başarı, verimli ders çalışma alışkanlığı, zaman yönetimi becerisi, sosyoekonomik düzey, internet-tv gibi aktivitelerde zaman geçirme süresi, madde bağımlılığı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında bakıldığında, üniversite öğrencilerin
kendini sabotaj düzeyleri arasında cinsiyet, eğitim görülen bölüm ve madde bağımlılığının olup olması değişkenlerine göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarında bakıldığında, üniversite öğrencilerin
kendini sabotaj düzeyleri arasında akademik başarı, verimli ders çalışma alışkanlığı, zaman yönetimi becerisi,
sosyo-ekonomik düzey, internet-tv gibi aktivitelerde zaman geçirme süresi değişkenlerine göre anlamlı fark olduğu görülmektedir.
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Bireye, kendisinin ve çevresinin dikkatle odaklandığı fırtınalı bir dönem olan ergenlik, gelişim dönemleri içerisinde en yoğun stres faktörlerinin bulunabileceği evredir (Adams, 2000; Dacey ve Kenny 1994; Kulaksızoğlu,
1998; Özbay ve Öztürk, 1992). Erikson’un kişilik kuramına göre ergenlik döneminde (12-18 yaş) içinde bulunulan
evre “Kimliğe Karşı Rol Karmaşası”dır. Erikson, bu aşamada ya kimlikle ya da rol karışıklığı ile sonuçlanacak bir
dizi kararın alınması gerektiğini ifade etmiştir (Dacey ve Kenny, 1994; Gander ve Gardiner, 1993). Bu dönemde;
bedenin değişimlerine ve yeni emosyonlarına uyum sağlayabilme, ebeveynlerden ayrılmaya hazırlık yapabilme,
bağımsızlığın aşamalarını kazanabilme, değerleri sorgulayabilme, yaşam felsefesini oluşturabilme, yakın kişisel
ilişkileri keşfetme, meslek seçme ergenin gelişimsel görevleridir. Bu dönemin olası sorunları/krizleri içerisinde
menarj, cinsel ilişki deneyimi, liseden mezun olma, üniversiteye giriş, ana-baba ile yaşam tarzı konusunda çatışma,
karşı cinsle ilişki kopması, meslek seçiminde kararsızlık, başarı/başarısızlık vb. yer alır (Sayıl vd. 2000). Bu dönem
içerisinde ergenin kendiyle ve diğerleriyle yaşadığı çatışmaların yoğunluğu (ergenin otoritenin yönlendirmelerine
karşı durması, kuralları sorgulaması, hızlı ve şaşırtıcı duygusal-davranışsal değişimler, gelecekle ilgili endişeler
ve geleceği yapılandıracak sınavlar konusunda obsesyonlar vb.) lise yıllarına karşılık gelmektedir. Eskin (2000),
lise dönemi ergenlerinin ruhsal belirtilerinin yaygınlığı ve bu belirtilerin intihar davranışıyla ilişkisini incelediği
çalışmasında, ergen sorunlarının yoğun olduğunu, her üç gençten birinin keyifsizlik ve durgunluk, gündelik işlerden zevk alamama, karar vermede güçlük ve kendilerini sürekli zor altında hissetme şikayetlerini ve her dört gençten birinin ise bu zorlukları halledemeyecekmiş gibi hissetme, kişisel sorunlarla uğraşamama, mutsuzluk ve yaptığı
işe kendini verememe şikayetleri olduğunu saptamıştır. Bu fırtınalı ve stresli evre sırasında ergenlere ihtiyaç duydukları desteği vermek sağlıklı kişilik oluşumu açısından gereklidir. Bir taraftan ortaöğretim kurumlarında eğitimöğretimlerine devam eden ergenler bir taraftan da içinde bulundukları gelişim döneminin görevlerini yerine getirmekle mücadele etmektedirler. Dolayısıyla bu ortaöğretim kurumlarda, ergen sorunlarının fark edilmesi, gerekli
müdahalelerde zamanında bulunulması önem kazanmaktadır. Çok aşamalı bir projenin başlangıç niteliğindeki ihtiyaç analizi evresini oluşturan bu çalışmanın amacı Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel ve travmatik sorun
alanlarını tanımlayarak sınıflandırmaktır. Bu amaçla şu araştırma sorusuna cevap aranmıştır: “Öğrenci, öğretmen
ve veli görüşlerine göre ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin rehberlik servisi tarafından çözülmesi gereken
gelişimsel ve travmatik sorunları nelerdir?”Bu çalışma ardışık karma desene göre tasarlanmış, geniş bir projenin
ilk boyutunu oluşturmaktadır. Ardışık karma desenlerde önce araştırmanın nitel (ya da nicel) verileri analiz edildikten sonra nicel (ya da nitel) boyut desenlenir (Creswell ve Clark, 2011). Bu çalışmada öncelikle öğrenci, öğretmen ve velilerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerle nitel veriler toplanmıştır. Toplanan bu veriler, gelişimsel ve travmatik sorunlara ilişkin alan yazın çerçevesinde analiz edilerek sınıflandırılmış, kategoriler belirlenmiştir.
Elde edilen bulguların ardışık karma desen araştırmasının ikinci aşamada yürütülecek nicel araştırmanın ölçme
aracının geliştirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Araştırmanın nitel bölümüne katılacak öğrenci, veli ve
öğretmenlerin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla lise dönemindeki ergenlerin farklı gelişimsel ve travmatik sorun alanlarını belirleyebilmek amacıyla farklı sınıf düzeyi, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi değişkenler göz önüne alınmıştır. Katılımcı sayısının belirlenmesinde ise maksimum çeşitlilik kriterinin yanı sıra örneklemede doyum noktası dikkate alınmıştır. Buna göre elde edilen verilerden hareketle
görüşlerin tekrar etmeye başladığı aşamada katılımcı sayısının belirli bir doyuma ulaştığına karar verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.115). Bu ölçütler doğrultusunda toplam 64 kişiden veri toplanmıştır. Bu katılımcıların
29’ u (16 kız, 13 erkek) öğrenci, 15’i sınıf rehber öğretmeni (dokuz ve on ikinci sınıftan 3’er öğretmen, on birinci
sınıftan 4 öğretmen ve onuncu sınıftan 5 öğretmen) ve 20’si de öğrenci velisinden (her sınıf düzeyinden 5 veli)
oluşmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımı ise; on, on bir ve on ikinci sınıflardan 7’şer öğrenci,
dokuzuncu sınıftan ise 8 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler; gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra öğrenci,
öğretmen ve veliler için ayrı ayrı hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme protokolleri ile toplanmıştır. Bu görüşmelerde her katılımcı grubu için ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin genel ve sonda
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niteliğinde sorular yöneltilmiştir. Aşağıda, görüşmelerde sorulan sorulara birer örnek sunulmuştur: Örnek öğrenci
görüşme sorusu: Şu sıralar yoğun olarak yaşadığın sorun ya da sorunlar nelerdir? Örnek Veli görüşme sorusu: Şu
sıralar çocuğunuzun yoğun olarak yaşadığı sorun ya da sorunlar nelerdir? Örnek öğretmen görüşme sorusu: Şu
sıralar öğrencilerinizin yoğun olarak yaşadığı sorun ya da sorunlar nelerdir? Görüşmeler katılımcıların onayı doğrultusunda ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Ardından görüşme kayıtları bilgisayar ortamında deşifre edilerek
veriler Nvivo10 nitel veri analizi yazılım programına yüklenmiştir. Katılımcı görüşleri ilk aşamada gelişimsel ve
travmatik sorunlara ilişkin alan yazın çerçevesinde analiz edilerek kodlanmış, birinci ve ikinci düzey temalar belirlenmiştir. Elde edilen kod listesi ve kodlama içeriğinin dökümü alınarak bağımsız denetleyicilerin uzman incelemesine tabi tutulmuştur. Yapılan uzman incelemesi sonucunda uzmanların görüşleri doğrultusunda tema isimleri
ve kodlamalarda önerilen düzeltmeler yapılmıştır.Bütün katılımcıların görüşleri dikkate alındığında gelişimsel sorunların (f=1403) travmatik sorunlardan (f=135) daha yoğun yaşandığı görülmektedir. Gelişimsel sorunlar içerisindeki temel kategorileri: ailevi sorunlar, akranlarla ilgili sorunlar, eğitsel ve mesleki sorunlar ile kişisel sorunlar
oluşturmaktadır. Bu kategoriler kendi içerisinde incelendiğinde ailevi sorunların, anne baba ile yaşanan sorunlar
(f=238) ile kardeş ve diğer aile üyeleri arasında yaşanan sorunlardan (f=22) oluştuğu; Akranlarla ilgili sorunların,
akran baskısı (f=158), romantik ilişkiler (f=49) ve karşt cinsle yaşanan sorunlardan (f=5) oluştuğu; Eğitsel ve
mesleki sorunların, sınav kaygısı (f=184), akademik başarısızlık (f=157), öğretmen-öğrenci ilişkisinden kaynaklanan sorunlar (f=137), okula uyum sorunu (f=37) ve meslek seçimi ile igili sorunlardan (f=29) oluştuğu; Kişisel
sorunların ise, duygu dışavurumunda yaşanan sorunlar (f=142), sosyal kaygı (f=80), bilişsel çarpıtma (f=71), kendilik algısı (f=53) ve depresif duygulanımdan kaynaklanan sorunlardan oluştuğu görülmektedir. Yine gelişimsel
sorunlar içerisindeki temel kategorileri sıklıklarına göre sıraladığımızda; Eğitsel ve mesleki sorunlar (f=544) ile
kişisel sorunların (f= 387) en yoğun yaşanan sorunlar olduğu ve bu sorunları, ailevi sorunlar (f=260) ile akranlar
arası yaşanan sorunların (f=212) izlediği görülmektedir. Travmatik sorunlar içerisindeki temel kategorilerin; Aile
biriminin dağılması (f=62), suç ve yasal konular (f=27), ihmal ve istismar (f=20), taşınma ve okul değişikliği (f=9),
kendine ve başkasına zarar verme (f=8), afet ve kazalar (f=7) ile hastalık (f=2) olduğu görülmektedir. Bu kategoriler kendi içerisinde incelendiğinde ‘aile biriminin dağılması’ kategorisinin; ölüm (f=27), boşanma (f=18), ayrılma (f=14) ve aile üyelerinden birinin evi terketmesi (f=3) temalarından oluştuğu; ‘suç ve yasal konular’a ilişkin
kategorilerin, madde kullanımı (f=22), disiplin cezası (f=4) ve hırsızlık yapma (f=1) temalarından oluştuğu; son
olarak ‘kendine ve başkasına zarar verme’ kategorisinin, başkasına zarar verme (f=4), intihar (f=2) ve kendine
zarar verme (f=2) temalarından oluştuğu görülmektedir.
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Ceza Hassasiyeti Okul tükenmişliğine götürürken, Okul Sevgisi Ceza Hassasiyetini Artırır mı?
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Akademik rekabet sisteminin güçlü bir biçimde işlediği Türkiye gibi ülkelerde öğrenciler sürekli bir biçimde daha
fazla ders çalışmak zorunda kalmakta ve bir sonraki akademik basamağa geçiş için başarı ile üstesinden gelmek
zorunda oldukları sınavların baskısı ile yaşamaktadırlar. Bu durum öğrenciler kadar onların ebeveynlerini de etkilemektedir. Anne ve babalar çocuklarının dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini görmezden gelip sadece derslerini
çalışan çocuklar ister hale gelmektedir. Bu durum bir süre sonra elbette hem bu baskı altındaki öğrencileri hem de
onların ebeveynlerini tüketmektedir. Bunun bir yansıması olarak artık alanyazında ortaokul ve lise öğrencilerinin
okul ve okulla ilişkili stres faktörlerinden kaynaklanan okul tükenmişliği sendromunu konu edinen çalışmalar yer
almaktadır (Aypay, 2011, 2012; Aypay ve Eryılmaz, 2011a, 2011b; Baş, 2012; Çapulcuoğlu ve Gündüz, 20013;
Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen ve Nurmi, 2009a; Salmela-Aro ve Näätänen 2005; Salmela-Aro, Savolainen ve
Holopainen, 2009b; Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova ve Bakker, 2002). Öğrencilerin akademik faaliyetlere
katılımlarını artırmak amacıyla gerek ebeveynler gerek öğretmenler ödül ve ceza uygulamalarına sıkça başvurmaktadırlar. Cezanın eğitim ortamlarında bir yöntem olarak kullanılması istenmemektedir. Ancak cezanın cezaya
maruz kalan kişide oluşturduğu korku ve kaygı duyguları nedeniyle istenmeyen davranışlar çoğu zaman hızlı bir
biçimde bastırılır (Skinner, 1971). Bu özelliği nedeniyle ceza, öyle olması istenmediği halde eğitim ortamlarının
kaçınılmaz bir parçası olmuştur. Ancak cezanın kısa süreli ve geçici yararlarının yanında uzun vadeli bedelleri
olabilir (Kohn, 1994). Bu bedellerden biri ciddi bir bedel olarak görülmesi gereken öğrencilerde akademik bağlamla ilişkili olarak gelişebilecek ceza hassasiyetidir. Böyle bir hassasiyet öğrencileri ceza alma korkusu taşıyan
ve cezadan kaçınmaya çalışan, cezaya karşı aşırı duyarlılık geliştiren öğrencilere dönüştürebilir (Gray, 1990; Gray,
1991; McNaughton ve Corr, 2004). Ceza hassasiyeti, bireyin tehdit içeren durumlara ya da etkinliklerinin olumsuz
sonuçlarına aşırı tepkisel olması anlamına gelmektedir (McNaughton ve Corr, 2004). Gray’e göre, birey çevresinde
ceza ile ilişkili uyarıcılar algıladığında ya da cezaya maruz kaldığında davranışı ketlenmekte; uyarım düzeyi artmakta ve dikkati yoğun olarak bu tehdit içeren uyarıcı duruma yönlendirilmektedir (Gray, 1987; Corr, Pickering
ve Gray, 1997; Gray ve McNaughton, 2000). Ceza hassasiyetine eşlik eden duyguların kaygı, korku, hüzün ve
engellenme gibi olumsuz duygular olduğunu Gray’in (1978, 1981, 1990, 1991) çalışmaları ortaya kayarken; ceza
hassasiyetinin günlük ortalama olumsuz duygu durumlarını etkilediği de Gable, Reis ve Elliot (2000) tarafından
belirlenmiştir. Ceza hassasiyeti ve stresin ilişkili olduğuna dair bulgulara bazı çalışmalarda rastlanmaktadır (Carver ve White, 1994; Heponiemi, Keltikangas-Jarvinen, Puttonen ve Ravaja, 2003; Heponiemi, Keltikangas-Jarvinen, Kettunen, Puttonen ve Ravaja, 2004; Van der Linden ve ark., 2007a; Van der Linden, Beckers ve Taris,
2007b). Bireyler nesnel ya da algıladıkları bir stres kaynağına maruz kaldıklarında psikolojik ve fizyolojik semptomlarla cevap verirler (McEwen, 1998). Bu semptomlar genellikle kaygı, uyarım artışı ve gerginlik hissi biçiminde ortaya çıkmaktadır (Levenstein ve ark., 1993). Bu etkiler ceza hassasiyetinin etkilerine çok benzemektedir.
Van der Linden ve arkadaşlarının (2007b) çalışmasında cezanın stresin mizaci bir kaynağı olduğunu ileri sürülmektedir. Ceza hassasiyeti ile stres arasındaki bu ilişki, bireyde strese neden olacak kadar aşırı talepler karşısındaki
uzun süreli zorlanmanın bir sonucu olarak gelişen tükenme sendromu ile cezanın da bir biri ile yakından ilişkili
olabileceğini düşündürmektedir. Alanyazın taramasında ceza ve tükenme olgusu arasındaki ilişkiye değinen bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada ortaokul öğrencilerinde gelişebilecek okul tükenmişliği
sendromunun düzeyi ile öğrencilerin akademik bağlama ilişkin ceza hassasiyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, bu çalışmada öğrencilerin geliştirdikleri okul tükenmişliği sendromunun akademik
bağlama ilişkin ceza hassasiyetlerini yordayan bir değişken olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca okulu
seven ve sevmeyen öğrencilerin ceza hassasiyet düzeylerinin anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermeyeceği de
belirlenmeye çalışılmıştır.İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma grubu Eskişehir merkezinde yer
alan üç devlet ortaokulunda öğrenimini sürdüren, 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden toplam 243 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin okullara dağılımı 80 (%32.9), 86 (%35.4) ve 77’dir (%31.7). Öğrencilerin 128’i (%52.7)
kız, 115’i (%47.3) erkektir. Öğrencilerin 58’i (%23.9) beşinci sınıfa; 62’si (%25.5) altıncı sınıfa; 60’ı (%24.7)
yedinci sınıfa; 63’ü (%25.9) sekizinci sınıfa devam etmektedir. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin akademik
bağlamda yaşayabilecekleri ceza hassasiyetlerini ölçmek için Ortaokul Öğrencileri için Akademik Bağlamda Ceza
Hassasiyeti Ölçeği (ABCHÖ) kullanılmıştır. Yine ortaokul öğrencilerinin yaşayabilecekleri okul tükenmişliğini
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ölçmek için de İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (İÖOTÖ) kullanılmıştır. Bu
araştırmada veriler Çoklu Regresyon Tekniği ve İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (OneWay Anova) ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin okul tükenmişliklerinin akademik bağlama ilişkin ceza hassasiyetlerini yordayıp yardamadığının belirlenmesi amacıyla Çoklu Regresyon Tekniği kullanılmştır. Öğrencilerin akademik bağlama ilişkin ceza hassasiyetlerinin okula yönelik duygu ve okula aidiyet hislerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) yapılmıştır. Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için de
Scheffe testi kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında öğrencilerin beşli dereceleme ile belirlenen okula yönelik
duyguları ve okula aidiyet hisleri analiz edilmeden önce üçlü derecelemeye indirilmiştir. Bunun nedeni okula yönelik “olumlu”, “olumsuz” ve “nötr” duyguya sahip olmanın ceza hassasiyetini anlamlı bir biçimde farklılaştırıp
farklılaştırmadığını daha açık bir biçimde görmeyi sağlamaktır. Bu amaçla örneğin “Okulu çok seviyorum” ve
“Okulu seviyorum” biçimindeki yanıtları “Okula yönelik olumlu duygu” olarak kodlanırken; “Okuldan nefret ediyorum” ve “Okulu sevmiyorum” biçimindeki yanıtları da “Okula yönelik olumsuz duygu” olarak kodlanmıştır.
Beşli derecelemede yer alan “Okula yönelik olumlu ya da olumsuz bir duygum yok” kategorisi aynen korunmuştur. Varyans analizi böylece elde edilen üçlü dereceleme üzerinden yapılmıştır. Benzer işlem okula aidiyet hissi
için de yapılmıştır.Regresyon analizinde okul etkinliklerinden kaynaklı tükenmişlik, aileden kaynaklı tükenmişlik,
okulda yetersizlik ve okula ilgi kaybı değişkenleri birlikte, öğrencilerin akademik bağlama ilişkin ceza hassasiyeti
puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir.
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Öğretmen-Çocuk İlişkisinin Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
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Çocukların dünyasında öğretmen, davranışlarıyla, düşünceleriyle, değerleriyle ve tutumlarıyla onlar için seçkin
bir modeldir (Canlı, 2011, s.4). Yapılan araştırmalara göre günümüzde çocuklar ailelerinden sonra en çok öğretmenleri ile zaman geçirmektedir (Kıldan, 2011, s.103). Bu durum öğretmeni çocuğun hayatında merkezi bir yere
taşımaktadır. Bu bakımdan tutarlı ve güvenli bir şekilde geliştirilmiş öğretmen-çocuk ilişkisi çocuğun gelişimi
açısından önem kazanmaktadır. Öğretmenin mesleki kimliği, tutumu ve davranışları çocuğun gelişimi açısından
anahtar rol oynamaktadır. Öğretmenin hem öğrenme ortamı, hem de çocuk için taşıdığı bu büyük önem de öğretmen üzerindeki sorumluluğu artırmaktadır (Aktaş, 2012). Küçük yaşlarda güven arayışı içinde oldukları dönemlerde, çocukların okula başlamaları ile birlikte öğretmen-çocuk ilişkisinin temeli atılmaktadır (Koles, O’Connor
ve Collins, 2013). Bu ilişkinin başlaması ile birlikte geçici de olsa öğretmen ve çocuk arasında, çocuğu hem akademik hem de sosyal açıdan etkileme gücüne sahip bağlanma ilişkisi gelişmektedir. Bu doğrudan etki, öğretmençocuk ilişkisinin yönüne göre şekillenmektedir. Öğretmen ve çocuk arasında gelişen güvenli ilişki; çocukta olumlu
davranış kazanımını sağlarken, öğretmen ve çocuk arasında gelişen çatışma ise olumsuz davranış eğilimine sebep
olmaktadır (Kıldan, 2011, s.104). Macaristan’da yapılan bir çalışmada, öğretmen-çocuk ilişkisinin yakınlık, çatışma ve bağlılık seviyelerine göre değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Yakınlık ilişkisinde; öğretmenler
çocukların, pozitif davranışlarını teşvik ederken çatışma ilişkisinde; davranışlarını kontrol etme eğilimindedirler.
Bağlılık ilişkisinde ise; öğretmene aşırı düşkün çocuk davranışlarının görüldüğü saptanmıştır (Koles, O’Connor
ve Collins, 2013; Verschueren ve Koomen, 2012). Bu ilişki modellerinin çocuğun akademik ve sosyal dünyasında
çok önemli bir yer tuttuğu ifade edilmektedir (Birch ve Ladd, 1997). Koles’e göre (2009) çocuğun mizacı ve
cinsiyeti de yakınlık ve çatışma durumu ile önemli derece ilgilidir. Öğretmen ile çocuk arasındaki pozitif ilişkinin
çocuğun gelişimi için çok önemli olduğu genel bir görüş olarak bilinmektedir. Bu pozitif ilişki, hem akademik
performans hem de sosyal beceriler yönünden çocuğu zenginleştirme eğilimindedir (Sabol ve Pianta, 2012, s.218).
Gelişen akademik performans ve sosyal beceriler yanında, bu pozitif ilişkinin çocuğun sağlıklı gelişimini de etkilediğini kanıtlanmıştır (Masten ve Rutter’dan aktaran Sabol ve Pianta, 2012, s.219). Araştırmalar, okul öncesi
dönemde çocuğun bir birey olarak kimlik kazanımının da öğretmen-çocuk ilişkisi ile bağlantılı olduğunu göstermektedir (Fredikson ve Rhodes’den aktaran Kıldan, 2011, s.105). Konuya ilişkin yapılan bir araştırmada, olumlu
öğretmen-çocuk ilişkisinin ebeveyn-çocuk ilişkisini olumlu yönde etkilediği de ifade edilmektedir (Meehan-Huges
ve Cavell’den aktaran Kıldan, 2011, s.105). Öğretmen-çocuk ilişkisinin yönünü belirlemede, çocuklar da aktif rol
oynamaktadır. Çocukların gösterdiği davranışsal problemler ve istenmeyen davranışlar, bu ilişki ile doğru orantılıdır (Zhang ve Sun, 2011, 177-178). Vurma, itme ve tekmeleme gibi fiziksel özellikleri bünyesinde barındıran
saldırganlık, çocuklarda istenmeyen davranışlar kategorisinde yer almaktadır. Bu davranışlar da ilişkinin yönünü
olumsuz etkilemektedir (Uysal, Altun ve Akgün, 2010, s.973). Davranış problemleri yaşayan çocukların öğretmenleri ile ilişkilerinde çatışma eğilimleri olduğu saptanmıştır (Sabol ve Pianta, 2012, s.220). Konu ile ilgili yapılan bir araştırma sonucunda; içe yönelim ve dışa yönelim problem davranışlarda artış gözlemlendiğinde, öğretmen ile çocuk arasındaki yakınlığın azalarak yerini çatışmaya bıraktığı sonucuna varılmıştır (Yüksek Usta, 2014).
Başka bir açıdan bakıldığında, akademik yönden risk altında olma; çocuğun öğretmeni ile kuracağı “olumsuz”
ilişkiye, sebep olarak gösterilmektedir. Sözü geçen olumsuz durumlar, ebeveyn-çocuk ilişkisinde olduğu gibi, öğretmenin destekleyici ve samimi tutumu ile aşılabilmektedir (Sabol ve Pianta, 2012, s.220). Bu bilgiler doğrultusunda öğretmen-çocuk ilişkisinin karşılıklı bir süreç olduğu ve her iki tarafın da birbiri üzerinde etkiye sahip olduğu sonucuna varılmaktadır (Zhang ve Sun, 2011, 177-178). Literatürde konuyla ilgili kaynaklar tarandığında,
okul öncesi eğitim araştırmalarında öğretmen-çocuk ilişkileri boyutunu araştıran çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu
yönüyle, bu araştırma ile okul öncesi eğitimin kalitesine, programın kalitesine ve çocukların davranış sorunlarının
azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu araştırma kapsamında, “Öğretmen-çocuk ilişkisinin çocuk
davranışları üzerinde etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranacaktır.Bu araştırma, nicel bir çalışma olup ilişkisel
tarama modeli kullanılacaktır. “İlişkisel araştırmalar, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin, herhangi bir
şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
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Karadeniz ve Demirel, 2014, s.184). Bu çalışmada, öğretmen ve çocuk ilişkisinden yola çıkılarak çocukların davranışları yordanmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 yılında Ankara il merkezinde bulunan resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler ve bu kurumlarda eğitim alan çocuklar oluşturacaktır. Araştırmanın örneklemini, bu okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 100
öğretmen ile her öğretmenin sınıf listesinden araştırmacı tarafından rastgele seçilen 100 çocuk oluşturacaktır. Bu
araştırmada, çocukların öğretmenleri ile olan ilişkilerini değerlendirmek amacıyla, Kıldan (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Kastamonu ilinin ilçelerinde görev yapan, 50 okul öncesi öğretmeni ve bu öğretmenlerin öğrencileri olan 200 çocuk ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan; “Öğretmen-Çocuk İlişkileri Ölçeği” öğretmenlere uygulanacaktır. “Öğretmen-Çocuk İlişkileri Ölçeği” (The Student-Teacher Relationship Scale), öğretmenin bireysel olarak öğrencilerle olan ilişkilerini algılamalarını ölçen bir standart derecelendirme ölçeğidir. Bu ölçek
olumlu ve olumsuz öğretmen-çocuk ilişkilerini ortaya çıkarmada yüksek bir güvenirlik ve geçerliğe sahiptir
(Chung’dan aktaran Kıldan, 2008). Çocukların davranışları değerlendirmek amacıyla öğretmenlerden her birine,
Şehirli (2007) tarafından geliştirilen “Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği” uygulanacaktır. Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği, 3 faktörden (isyankâr davranışlar, uyum ve sosyal kaygı) ve 73 maddeden oluşan
beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Şehirli (2007) tarafından; Kastamonu’da okul
öncesi eğitim kurumlarına devam eden 243 çocuğun 20 öğretmenine uygulanması ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından öğretmen ve çocuk için ayrı ayrı hazırlanan demografik bilgi formları aracılığıyla öğretmene ve çocuğa
ait demografik bilgiler elde edilecektir. Araştırmada toplanan veriler SPSS 20 paket programıyla analiz edilecektir.Bu araştırma kapsamında öğretmen-çocuk arasında kurulan olumlu ilişkinin çocukta isyankâr davranışa ve sosyal kaygıya rastlanma oranını azaltacağı, uyum davranışlarına rastlanma oranını ise artıracağı beklenmektedir.
Öğretmen-çocuk arasındaki ilişki olumsuz olduğunda ise; çocukta isyankâr davranışa ve sosyal kaygıya rastlanma
oranını artacağı, uyum davranışlarına rastlanma oranının azalacağı beklenmektedir. Başka bir ifadeyle, öğretmen
ve çocuk arasında gelişen güvenli ilişkinin; çocukta olumlu davranış kazanımını sağlaması, öğretmen ve çocuk
arasında gelişen çatışmanın ise olumsuz davranış eğilimine sebep olacağı beklenmektedir. Bunun yanında öğretmenin mesleki tecrübesinin, yaşının ve mezun olduğu programın öğretmen-çocuk ilişkisi üzerinde etkili olması da
beklenen sonuçlar arasındadır. Çocukların özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, cinsiyetin çocuk davranışları ve öğretmen-çocuk ilişkisi üzerinde etkili olacağı beklenmektedir. Çocuğun göstereceği davranışsal problemlerin ve istenmeyen davranışların, öğretmen-çocuk ilişkisinin yönünü belirlemede etkili olacağı beklenmektedir.
Sonuç olarak, bu araştırma kapsamında öğretmen-çocuk ilişkisinin karşılıklı bir süreç olduğu ve her iki tarafın da
birbiri üzerinde etkiye sahip olduğu sonucuna varılması, öğretmen-çocuk arasında gelişen olumlu ilişkinin çocuk
davranışlarını olumlu etkilemesi ve öğretmen-çocuk arasında gelişen olumsuz ilişkinin çocuk davranışlarını olumsuz etkilemesi beklenmektedir.
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Türk Eğitim Sisteminde Köy Enstitüleri Ve Yenilik İlişkisi Üzerine Bir Analiz
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Eğitim, öncelikle iyi ve dürüst vatandaş yetiştirmeyi, vatandaşlara toplumsal ve ekonomik yaşamda ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan ve en önemlisi de her açıdan sağlıklı ve şiddetten uzak
bir toplumun oluşumu için en başta gelen olgulardan biridir. Son üç yüzyıldır artan bir ivmeyle süren OsmanlıTürk modernleşmesinin, çağı gerçekten yakalamak anlamında 1923’te vardığı sosyo-politik modernite noktası,
Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çağdaş Cumhuriyet’te ise eğitimin ana amacı ve işlevi, anayasal temelde de anlamını
bulan “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” ilkesini, Cumhuriyet felsefesini ve onun temel ilke ve değerlerini benimsemiş, laik yaşam biçimini özümsemiş, yaratıcı ve üretici kişiler ile iyi ve erdemli yurttaşlar yetiştirmektir. Anadolu’nun Osmanlı’dan devralınan geri bıraktırılmış ve eğitimsiz halkının Cumhuriyet’in benimsediği
çağdaş eğitim ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi için, daha Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal tarafından bazı öncül girişimlerin başladığı görülmektedir. Bunlar içinde, Temmuz 1921’deki ilk Millî Eğitim Şûrası’nı,
3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu, 1923, 1924 ve 1926 yıllarındaki Heyet-i İlmiye toplantılarını,
Kasım 1928’de açılan Millet Mektepleri’ni, Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu’nun teşkilini, Şubat 1932’de Halkevleri ve Halkodaları’nın açılmasını, Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nun kurulmasını, Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi’nin açılması, 1935’te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin teşkilini, 1936’da, daha
sonra kurulacak Köy Enstitüleri’nin temelini oluşturacak Köy Eğitmen Kursları’nın başlatılmasını saymak mümkündür. Bununla birlikte, 1940’lı yıllara gelindiğinde Cumhuriyet’in yaklaşık 40.000 köyünün ancak 4500’ünde
öğretmenli, 3815’inde eğitmenli eğitim yapılmaktadır. Dolayısıyla köyün eğitim kalkınması hızlandırılmalı ve köy
çocuklarının eğitimi konusunda ciddi ve köklü adımlar atılması gereklidir. Daha fazla köye okul açılmalı ve eğitmen ve öğretmen görevlendirilmesi, bu meyanda köye dönük acil bir eğitim hamlesinin gerçekleştirilmesi elzem
bir hale gelmiştir. Köy Enstitüleri’nin oluşturulmasına giden yolu döşeyen bu gerekler, tüm bu eğitim gereklerinin
realizesinin ötesinde, nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan köylünün, vatandaş olarak, siyasi, iktisadi ve hayata katılımını da olanaklı kılabilecek yeni bir toplum ve siyaset projesinin manivela niteliğine de dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 1939’de Millî Eğitim Bakanı atanan Hasan-Âli Yücel ile onun çalışkan ve idealist Bakanlık
İlköğretim Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un bir araya gelmesiyle doğan, dâhiyane bir fikrin ürünü olan Köy Enstitüleri eğitim projesi, 17 Nisan 1940’ta TBMM’de onaylanan 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Kanunu ile hayata geçmiştir. Kanuna istinaden hazırlanan programda, öğrencilerin klasik bilimlerden çok köy ve köylü için gerekli olan
bilgilerle uygulamalı bir eğitim marifetiyle donatılması ve öğretmen adaylarının çok yönlü bir eğitim sürecinden
geçirilerek, kırsal kesime öğretmen yetiştirmeyi de amaçları arasında alan Enstitüler, Türkiye’nin dünya eğitim
tarihine kazandırdığı en özgün modellerden biri olarak Cumhuriyet eğitim tarihinde bir döneme damgasını vurmuşlardır. Ancak bu eğitim kurumları bir takım anlamsız ve temelsiz karalamalar içeren karşı-propagandalarla
yıpratılmış ve sonunda 1954 yılında Demokrat Parti zamanında isimleri değiştirilerek eğitim dünyasından tasfiye
edilmişlerdir. Yücel ve Tonguç da komünistlikle suçlanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, bu çalışmanın sorunsalı,
Köy Enstitüleri’nin eğitim anlamında ne denli yenilikçi olduklarını ortaya koymaya çalışmak ve Enstitülerin özgün, çağdaş, hümanist ve laik eğitim yöntemleri bağlamında gelişen yenilikçi eğitim ortamının temel eğitsel olgu
ve kavramlarının, 1940’lardan günümüze Türk eğitim, düşünce ve siyasî yaşamıyla olan etkileşimleri ve çatışmaları bağlamında analiz etmek, yorumlamak ve anlamlandırmaktır.Bu bildiri çalışması, literatüre-ikincil kaynaklara
dayalı “açıklayıcı bir araştırma” (explanatory research) dır. Diğer bir deyişle, Köy Enstitüleri üzerine yapılan bu
araştırma, amaç sınıflandırması açısından, nedensellik ilişkilerini ortaya koyan “açıklayıcı bir araştırma”dır. Bu
çerçevede, Köy Enstitüleri’nin; (1) Türk eğitim tarihinin bir öğesi olmuş varlıklarının etkisiyle gelişen eğitsel
kimlik, etki ve özelliklerinin eğitim dünyamız ile olan doğrusal ilişkilerini ortaya koymak; (2) Enstitülerle ilgili
bu etkileşim ve ilişkiler yumağının, eğitim dünyamız üzerindeki yenilikçi etkilerini detayıyla analiz etmek; (3) Bu
çerçevede, Köy Enstitüleri tecrübesinden yararlanarak günümüzde eğitim politikalar üzerinde ne türlü yenilikçi ve
özgün yöntemlerin benimsenebileceğini irdelemek, bu araştırmanın temel amaçlarındandır. Bu bildiri çalışması,
zaman sınıflandırması açısından, geçmişe yönelik “dönemsel araştırma” sınıfına girmektedir. Köy Enstitüleri’nin
geçmişte aktif oldukları dönemleri Türk eğitim dünyası üzerinden konu alması nedeniyle, aynı zamanda geçmişte
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olup biten olayların çeşitli toplumsal boyutlardaki ilişkilerini araştırmayı da amaçlamaktadır. Bu anlamda, çalışmanın gereksinim duyulan verileri ana olarak Enstitülerle ilgili günümüzde yazılmış ayrıntılı analiz ve anı türündeki ikincil kaynaklardan derlenmiştir. Bu bağlamda, bildiri araştırmasında, esas olarak söylem, içerik ve belge
analizi teknikleriyle yorumsamacı yöntemden yararlanılmıştır. Neden bu veri analiz teknikleri ile yorumsamacı
yöntemin kullanılma gereksinimi şu şekilde açıklanabilir: İçerik ve söylem analizi tekniklerinin ortak paydası,
çıkarıma dayanmalarıdır. Hangi türden olursa olsun (telif eserler, makaleler, tebliğler vb.) tüm söylemler, sembolik
bir inşa ürünü oldukları ölçüde deşifre edilmeyi, kod çözümünü, yorum ve çıkarsamayı gerektirirler. Belirli bir
söylemin alıcısı durumundaki kişilerin bu söylemi aynı şekilde almamaları ve algılarındaki farklılıklar bunun en
belirgin kanıtıdır. Nasıl ki aynı yere bakan insanlar aynı şeyi görmüyorlarsa, aynı sözü, yazıyı veya resmi de aynı
şekilde algılamamaktadırlar. Zira seçici algı süreci işlemektedir. Dolayısıyla Köy Enstitüleri’nin akademik olarak
çalışılmasında bu teknikleri kullanmanın önemli ve gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Belge analizi tekniğinin
kullanılma gerekçesine gelince, araştırma teknikleri kapsamında veri toplama araçlarından birini teşkil eden belge
analizi, nitel araştırma içerisinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle nitel araştırma, literatüre dayalı kuramsal araştırmadır. Yorumsama (Hermeneutik) yönteminin kullanılma gerekçesine bakıldığında; yorumsama metodu bildirme, haber verme, çeviri yapma, açıklama ve açımlama sanatı olarak anlamlandırılmaktadır. Dolayısıyla anlama
ve yorumlama, Köy Enstitüleri’ni tarihsel bir eğitim yapılaşması olarak analiz edebilmemiz için kullanmak durumunda olduğumuz bir yöntem olmaktadır.Köy Enstitüleri eğitim projesi, belki de Türk toplumunun son 1000 yıllık
tarihindeki en önemli aydınlanma projelerinden biri idi. Anadolu coğrafyasında, Batı’da gerçekleştirilen Rönesans’ın bu eğitim projesi eliyle gerçekleştirilmesi ve bireylerin aydınlanmasında, özgüvenli ve özgür bireyler olarak yetişmelerinde, akıl ve bilim yolundan ayrılmayarak, toplumsal olguların altına hiçbir zaman dini referansları
koymamayı öğrenmelerinin yolunu açmak realize edilebilecekti. Ancak sonuç, çeşitli siyasi ve iktisadi nedenlerle
bu şekilde olmamış, Enstitülerin temel amaçları olan, köy çocuklarının Cumhuriyet’in çağdaş ilke ve inkılapları
çerçevesinde eğitilmesi ve özgür, eğitimli, soran, sorgulayan, şüphe eden, biat etmeyen bireyler olarak yetişmeleri
engellenmiştir. Halbuki Köy Enstitüleri projesi, hem tamamen Türkiye’ye özgü hem hiçbir yerden kopya edilmemiş hem de bizden sonra başka ülkelerin kendi ülkesel şartlarına uygun olarak, ama Enstitülerin temel eğitim
felsefe ve ilkelerini değiştirmeyerek benimsedikleri bir eğitim modelidir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilmek
istenen sonuçlar, bu Enstitülerin ve bunlarda uygulanan eğitim model ve yöntemlerinin ne denli yeni, özgün ve
ilerici olduğunu ortaya koyarak, bu tahlil, veri ve değerlendirmelerden yararlanmak suretiyle Köy Enstitülerinin
günümüz eğitim sisteminde ne oranda gerçekleştirilebileceğine dair görüşler oluşturmaktır.
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Yükseköğretimde Öğrenci Memnuniyeti: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği
Arş. Gör. Sevgi YILDIZ
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Ankara Üniversitesi

Eğitim kurumlarının temel amaçlarının başında, tüm örencileri için yüksek nitelikte bir eğitim ve öğretim hizmeti
sunmak gelir. Aynı zamanda üniversiteler, öğrencilerin ilk gençlik dönemlerinde, geleceğe yönelik önemli tecrübeler edindiği, sosyalleştiği ve farklı türlerde pek çok bilgi kazandığı kurumlardır. Öğrenciler için üniversitenin
öneminin yanı sıra yükseköğretimde ve yükseköğretimin önemli temsilcilerinden olan üniversitelerde, eğitim sürecinin paydaşlarından biri olarak kabul edilen öğrenciler (Yorke, 1999), bir yandan eğitim sürecinin girdisini
oluştururken, diğer yandan eğitimin niteliğinin değerlendirilmesinde önemli çıktı göstergelerinden birini oluşturmaktadır (Özdemir 2002). Bu çıktılardan biri de üniversite yaşantıları döneminde öğrencilerin edindikleri deneyimlerine dayalı memnuniyet düzeyidir. Tüm eğitim düzeyleri için geçerli olmakla birlikte, özellikle üniversiteler,
sadece eğitim ve öğretim yapılan kurumlar değil, aynı zamanda öğrencilerin isteyerek gelecekleri, sosyal, kültürel
ve sportif etkinliklere katılabilecekleri, düşünce sistemlerini geliştirebilecekleri yerler olmalıdır. Nitekim bu kurumlar çeşitli yaşantı ve gelişimlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda üniversite yaşamına yönelik araştırmalar, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından son derece önemli görülmektedir. (Çokluk
ve Yılmaz, 2007). Diğer yandan eğitim niteliğine yönelik öğrenciler tarafından yapılan değerlendirme ve geri
bildirim çalışmaları öğrencilerin eğitimlerine de yansıyabildiğinden (Rawley, 2003) yükseköğretim yönetimlerinin
dikkate alması gereken çalışmalardandır. Rawley'e göre öğrencilerden geri bildirim toplamak için 4 ana neden
bulunmaktadır. Bunlar, öğrencilerin derslerine dair yorumlar yapmasıyla niteliği iyileştirme için denetlenebilir bir
kanıt sağlamak, olumlu ve olumsuz çıktılar ile öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebilmeleri ve
böylece öğrenme yetkinliklerini geliştirebilmek için teşvik sağlamaktır. Ayrıca bu geri bildirimler ile üniversitenin
itibarına dair kıyaslama yapabilecek göstergeler sağlamak ve akademik deneyimleri ile doyumlarının düzeyini
ifade etmek için öğrencilere fırsat sağlamaktır. Zineldin, Akdağ ve Vasicheva (2011) özellikle öğrenci deneyimlerinin, öğrencilerden gelen geri bildirimlere yansımasının, niteliğe yönelik çalışmaların temel göstergelerden olduğunu savunmaktadır. Diğer bir deyişle eğitim kurumlarının niteliği ya da hizmet kalitesi öğrencilerin eğitimöğretim düzeyi, sosyo-kültürel etkinlikler ve kendilerine gösterilen ilgi bakımından memnuniyet ve doyum düzeyleri ile belirlenebilmektedir (Yılmaz, Filiz ve Yaprak, 2007). Yükseköğretimde akademik personel, idari personel,
yönetim, öğrenci ve yapısal sorunlar bulunmaktadır. Tüm bunlar yükseköğretimde öğrencilerin doyum düzeyleri
hakkında değerlendirmeler ile ilgili karmaşık bir durum ortaya çıkarmaktadır (Zineldin, Akdağ ve Vasicheva,
2011). Öğrenci memnuniyetini belirleme yaklaşımı doğrudan öğrencilerin katkılarıyla yönetimin iyileştirmelerde
bulunmasını sağlayan veri toplama, raporlama ve uygulama döngüsü olarak görülmelidir (Harvey, 1997, aktaran
Şahin, 2009). Öğrenci memnuniyeti ile temel amaç, öğrencilere destek olabilmek için, kurumların performansını
arttırmanın yanı sıra öğrenciler üniversitede iken, kendi tecrübeleri ile memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak
ve memnuniyetsizliklerini en aza indirmektir. Bu yolla beraber iyileştirme yapılması mümkün olabilmektedir Dolayısıyla üniversitelerdeki iyileştirme etkinlikleri, öğrenci memnuniyeti ile yakından ilgilidir (Douglas, McClelland ve Davies, 2007). Bununla birlikte üniversiteler, öğrenciler tarafından sürekli tercih edilmeyi, üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir (Şahin, 2009). Öğrenci pazarına yönelen üniversiteler için
öğrenci memnuniyeti araştırmaları ile üniversiteye yönelik olumsuz deneyimlerin azaltılması ve uzun vadede öğrenci alımı, öğrencinin tutumu, finansal istikrar vb. sonuçlar, önemli bir araç olabilmektedir. (Douglas, McClelland
ve Davies, 2007). Yanı sıra Erdoğan ve Uşak (2005) eğitim kurumlarının niteliğinin öğrencilerin niteliğinde
önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır. Tüm bu nedenler ile üniversiteler, öğrenci memnuniyeti uygulamaları ile her geçen gün daha yakından ilgilenmektedir (Şahin, 2009). Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında
Çokluk ve Yılmaz (2007) öğrencilerden geri bildirim elde edilen çalışmaların genel amacının “eğitim öğretim
etkinliklerinin geliştirilmesinde öğrencilerin fikirlerinin alınması ve öğrencilerin isteyerek gelecekleri eğitim ortamlarının oluşturulması” olduğunu ifade etmektedir. Buna göre bu çalışmada Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri dönemlerdeki olumlu ve olumsuz deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1.
Öğretmen adaylarının fakültelerindeki eğitim, öğretim, değerlendirme ve destek hizmetler ile ilgili olumlu ve
olumsuz deneyimleri nelerdir? 2. Öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre fakültelerindeki eğitim, öğretim, değerlendirme ve destek hizmetler ile ilgili deneyimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları
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nelerdir?Araştırma deseni: Bu çalışmada öğrencilerin olumlu ve olumsuz olarak hatırladıkları deneyimlerine ilişkin "serbest yazdıkları metinler" in toplanabilmesi için nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemleri içerisinde yer alan Kritik Olay Tekniği (KOT) kullanılacaktır. Kritik Olay Tekniği ile eğitim,
öğretim ve değerlendirme ile destek hizmetleri alanlarında öğrencilerin olumlu ve olumsuz deneyimleri elde edilecektir. Kritik Olaylar Tekniği KOT araştırmaları doğal ortamlarda gerçekleştirilen ve araştırmacının kendisinin
veri toplamak için anahtar araç olduğu araştırmalardır. Katılımcıların algılarının ortaya konulmasını amaçlayan
KOT araştırmalarında veriler sözel ya da yazılı olarak kelimeler biçiminde görüşme, katılımcı gözlem ve/veya
nitel açık-uçlu sorularla yoluyla toplanmakta ve veri analizi tümevarım ilkesine dayalı olarak yapılmaktadır
(Creswell, 1998). KOT ile katılımcılar belirli bir hizmet hakkında özellikle tatmin edici ve tatminsizlik yaratıcı
deneyimlerini kendi anlatımlarıyla hikayecikler şeklinde ifade etmektedir. KOT, bu hikayelerin veri olarak kullanılmasına ve bu verilerin sınıflandırılmasına dayanmaktadır (Öztürk, 2000). KOT, son dönemlerde pek çok araştırmacı için cazip bir yöntem olarak görülmektedir. Buna karşın yükseköğretimde, soruları önceden belirlenen ve
öğrenci cevaplarını kısıtlayan geleneksel geribildirim anketleri yapılmaktadır. Aksine KOT ise katılımcıların özgürce deneyimlerini açıklama ve belirli alanlarda kısıtlanmadan, açıkça duygularını ifade etmelerini sağlamaktadır
(Douglas, McClelland ve Davies, 2007). Buna göre bu araştırmada öğrencilerin kendi algılarından fakültedeki
eğitim, öğretim, değerlendirme ve destek hizmetler ile ilgili kritik gördükleri durumları hikayeler ile aktarmaları
sağlanacaktır. Veri toplama aracı: Araştırmada, Kritik Olaylar Formu kullanılacaktır. Kritik Olaylar Formu ile
toplanacak verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için
verilerin analizinde uzman görüşüne başvurulacaktır. Örneklem: Araştırmanın örneklemi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan kritik olaylar formunun öğrencilere birebir uygulanması ile veriler toplanacaktır. Altı bölümün (Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği) yer aldığı fakültede her sınıftan tesadüfi olarak 5 kız ve 5 erkek seçilerek toplamda 240 öğrenciden veri toplanması planlanmaktadır. Beklenen bulgular: Bu araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının fakültede verilen hizmetleri genel olarak değerlendirmesi,
iyi işleyen ve en çok aksayan yönlerin tespit edilmesi beklenmektedir. Fakültenin verdiği destek hizmetler ile ilgili
eleştiriler fakülte ve üniversite yönetimini ile idari personeli yakından ilgilendirirken; özellikle eğitim öğretim ve
değerlendirme sürecine yönelik eleştiriler, öğretim görevlilerini de içine alan bir durumdur. Dolayısıyla araştırma
sonucunda elde edilen bulguların başta yöneticiler olmak üzere tüm üniversite personelini kapsaması beklenmektedir.
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Motivasyon, insan davranışlarının istenilen doğrultuda yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle,
motivasyon insanların faaliyetlerinin ve çabalarının sürekliliğini sağlayan ve onları harekete geçiren güçlerin tümüdür. Motivasyon sürecini tanımlarken aşağıda belirtilen üç önemli unsura dikkat edilmelidir (Özgener, 2000:
176): 1. Organizmayı bir davranışta bulunmaya zorlayan ya da davranışa yol açan güç, 2. Davranışın belli bir
yönde gelişmesini sağlayan güç, 3. Bir davranış ortaya çıktıktan sonra, bu davranışın korunması ve sürdürülmesini
sağlayan güç. Motivasyon, bireylere karşı nasıl davranıldığıyla ve bireylerin yaptıkları iş hakkında neler hissettikleriyle ilgilidir. Motivasyon kavramı insan organizmasını davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini
tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan çeşitli iç ve dış sebepleri ve bunların işleyiş
mekanizmalarını içermektedir. Davranışların yapılışındaki canlılık, sarf edilen enerji, değişmeye, dağılmaya karşı
olan direnç, devam süreleri vs. bize bu davranışların motive edildiklerini gösterir. Yapılmış olan başlıca motivasyon tanımları incelendiğinde, öncelikle insanın ihtiyaçlarına vurgu yapıldığı görülmekte, ihtiyacı karşılamaya yönelik birey davranışının, örgütsel bir amaca hizmet etmesi durumu göze çarpmaktadır (Kenan, 1996; Pekel, 2001).
Motivasyon kuramları içerik ve süreç kuramları adı altında incelenebilir. İçerik kuramları daha çok bireyin ihtiyaçları üzerinde durur. Bu başlık altında dört önemli kuram yer almaktadır; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı, Alderfer’in varlık, ilgililik ve ihtiyaçlar kuramı, Herzberg’in iki faktör kuramı ve McClelland’ın başarı güdüsü kuramıdır. Süreç kuramları, bireylerin nasıl davranışa geçeceğini, kendisini nasıl yönlendireceği üzerinde
durur. Bu başlık altında dört önemli kuram; pekiştirme kuramı, beklenti kuramı, eşitlik ve amaç kuramıdır. İnsan
davranışlarının açıklanmasında en yaygın motivasyon kuramının, Maslow kuramı olduğu söylenebilir. Bireylerin
değeri ve gücüyle en derinden ilgilenen hümanist klinik psikolog Maslow sağlıklı ve sağlıksız bireyler arasındaki
farkla ilgilendi ve bireylerin kendi yaşamlarının kalitesini arttırabilecek olumlu güce sahip olduklarına inandı.
Görüşleri ve kuramı yönetim biliminde de görüş ve kuramları etkiledi. Maslow’un insan davranışını açıklamada
fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi beş temel gereksinimi kapsayan güdülenme
kuramını oluşturmuştur (Koçel, 1995; Erdem, 1997; Çetinkanat, 2002). Ayrıca motivasyon kuramları içsel ve dışsal olarak da ayrılabilir. Birey bir doyum elde etmek için başarmak istiyorsa, bu içsel güdülenmedir. Bireyin güdülenmesi dışsal etkilerle özendirici hedefler seçilerek ya da pekiştireçler kullanarak geliştirilirse dışsal güdülenmedir. Dışsal güdü dışardan gelen ödül, ceza gibi etkilerle ortaya çıkar. İçsel güdü ise, kişinin ilgi, merak, ihtiyaç
v.b. içinden gelen etkilerle ortaya çıkar (Ercan, 2003: 108 Akbaba, 2006). Araştırmalar, güdülenme ve başarı arasında kuvvetli bir pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Güdülenmedeki artış, öğretmen ve öğrencilerin okuldan
daha çok haz duymalarına imkân sağlar. Okul eğitimindeki yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırmak ve sürekli
olarak okul eğitimini geliştirmek için etkili, yaratıcı, vizyoner, isteklendirici, bilgili, ilkeli liderlerin rehberlik ettiği
yöneticilerin varlığı hayati derecede önemlidir. Bireyin aldığı iş doyumu motivasyonunu artıracak ve çalışma isteği
artacaktır. Tersi durumda motivasyonu düşecek ve çalışma isteği azalacaktır. İnsanları motive eden gereksinimlerin neler olduğu ne kadar iyi anlaşılırsa, insanlar o derece etkin şekilde motive edilebilirler. Eğitim örgütlerinde
verim makine ile değil insanla gerçekleştirilmektedir. Bu verimin yaratılmasında insanların duygusu, coşkusu,
heyecanı büyük önem taşımaktadır. Yorgun, kırgın, küskün insanlar verimli olamazlar. (Alıç, 1996; Öncü, 2004;
Cerit, 2007) Okul yöneticilerinin motivasyonu üzerinde yeterli çalışmanın ve araştırmanın olmaması bir eksikliktir. Zira okul yöneticileri kurumlarının en üst amiridir. Kurumların performansını doğrudan etki yapan en büyük
unsur yöneticidir. Yöneticilerin motivasyonunun yüksek olması eğitim kurumlarının başarısını artıracak, motivasyonlarının düşmesi başarıyı aşağıya çektirecektir. Bu araştırmanın problemi; ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin içsel ve dışsal kaynaklı motivasyonları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır.Araştırma betimsel bir
araştırmadır. Araştırmada tekil tarama modeli ile anlık durum saptamasına gidildiği için “Anlık Tarama Modeli”
kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Denizli ili Buldan ilçesindeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yöneticileridir. Örneklemi ise Buldan ilçe merkezi, kasaba ve köylerindeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından random yoluyla seçilen 55 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anketin kapsam geçerliği için uzman görüşüne
başvurulmuştur. Ankette içsel motivasyona yönelik 10, dışsal motivasyona yönelik 20 soruya yer verilmiştir. Seçeneklerde “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum”
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şeklinde beşli Likert tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır Anketin pilot uygulamasında içsel motivasyonun Cronbach Alpha değeri 0.70, dışsal motivasyonun Cronbach Alpha değeri 0.80, anketin tamamının Cronbach Alpha
değeri 0.77 olarak bulunmuştur. Anketin gerçek uygulamasında içsel motivasyonun Cronbach Alpha değeri 0.80,
dışsal motivasyonun Cronbach Alpha değeri 0.88, anketin tamamının Cronbach Alpha değeri 0.87 olarak bulunmuştur. Dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (K-s)-z =0,633 p=0.818). Süreksiz olan ölçekteki
cevap seçenekleri, istatistiksel işlemlerle elde edilen sonuçların yorumlanabilmesi için geliştirilen bir ölçekle “sürekli” hale getirilmiştir. Sorunla karşılaşma derecesi bölümündeki 4 aralık 5 seçeneğe bölünmüş (4: 5 = 0.80);
bulunan sayı seçenekleri temsil eden en alt sayıdan itibaren ilave edilerek: 1.00 – 1.80 Kesinlikle Katılmıyorum,
1.81 – 2.60 Katılmıyorum, 2.61 – 3.40 Kararsızım, 3.41 – 4.20 Katılıyorum, 4.21-5.00 Kesinlikle Katılıyorum
şeklinde yorumlanmıştır.Araştırmaya katılan yöneticiler “İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin içsel motivasyona ilişkin” 3,74 ortalama ile “Katılıyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Vatan sevgisi yöneticilik tercihimde
etkilidir” anket maddesi 4,22 ortalama ile en yüksek düzeyde katılım gösterirken, “Toplumsal konumundan dolayı
yönetici oldum” anket maddesi 2,91 ortalama ile en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Okul yöneticilerinin
içsel kaynaklı motivasyonunun cinsiyete, öğrenim durumuna, göreve ve çalıştığı okulun kademesine göre farklılık
gösterip göstermediği incelenmiş ancak cinsiyete, öğrenim durumuna, göreve ve çalıştığı okulun kademesine göre
içsel motivasyon bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmaya katılan yöneticiler “İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin dışsal motivasyona ilişkin” 4,18 ortalama ile “Katılıyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Çalışma ortamının iyi olması beni etkiler” anket maddesi 4,58 ortalama ile en yüksek düzeyde katılım gösterirken, “Maddi imkansızlıklar beni motive eder” anket maddesi 3,15 ortalama ile en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Okul yöneticilerinin dışsal kaynaklı motivasyonunun cinsiyete, öğrenim durumuna, göreve ve çalıştığı okulun kademesine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ancak cinsiyete, öğrenim durumuna, göreve ve çalıştığı okulun kademesine göre dışsal motivasyon bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Hayatın her alanında hızla yaşanan değişim ve gelişimler planlamaya duyulan ihtiyacı ve verilen önemi arttırmaktadır. Stratejik planlama, bir örgütün neyi, niçin yaptığına ve ne olduğuna rehberlik eden ve şekillendiren eylemlere
ulaşmak için yapılan disiplinli bir çabadır (Durna ve Eren, 2002). Başka bir deyişle stratejik planlama, bir örgütte
görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik
çabaların bütününü oluşturur (Küçüksüleymanoğlu, 2008). Stratejik planlamanın en dikkat çekici önemi bizi sistematik ve planlı düşünmeye sevk etmesidir. Günlük kararlar alınarak faaliyetini sürdüren kuruluşlar, olumsuz
herhangi bir durumda yok olma tehlikesine maruz kalırlar. Oysaki stratejik planlama yapan kuruluşlar her türlü
yeniliğe ve ortaya çıkabilecek olumlu veya olumsuz değişime karşı kendilerini hazırladıklarından bu tür etkilerden
zarar görmezler (Aktan, 2014). Stratejik planlama, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına
yardımcı olur. “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde
incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. “Nereye gitmek istiyoruz?”
sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren
ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek
amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya
konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler
“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve
plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi
ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı
nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2006). Okulların
hızlı değişimlere uyum sağlayarak, çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için stratejik planlamaya önem vermesi
gerekmektedir. Ancak mevzuat gereği okullarda yapılması zorunlu olan stratejik planlama uygulamalarının etkili
ve verimli olmadığı görülmektedir. Yapılan birçok araştırma eğitim kurumlarında stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinin iyi işlemediği, stratejik planlama uygulamalarının amacına uygun olarak yürütülemediğini, hiyerarşik yapı ve bürokrasinin stratejik planlama etkinlikleri için engel oluşturduğu sonuçlarını ortaya koymuştur
(Altınkurt, 2010; Bulut, 2014; Çetin, 2012; Işık ve Apay, 2004; Memduhoğlu ve Uçan, 2012). Bunların yanında
Ünsal ve Türk (2009) çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üst düzey yöneticilerinin stratejik planlamanın
MEB’de uygulanabileceği görüşünde olduklarını ortaya koymuştur. Stratejik planlama sürecinde yaşanan sorunların giderilebilmesi için öncelikle sorunların tanımlanması, daha sonra sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada İzmir ili Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 20152019 Stratejik Planların hazırlanmasından önce ilçede Stratejik Plan ekiplerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin
stratejik planlama algıları ve planlama uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu konudaki çalışmalar genellikle öğretmen ve yöneticilerle yapılmış, özellikle stratejik planlama ekiplerinde görev alan öğretmen ve yöneticilerle yapılan az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Özellikle planlama sürecinde görevli
olan yönetici ve öğretmenlerin durumlarının tespit edilmesi önemlidir. Böyle bir çalışma okulların stratejik planlama uygulamalarını değerlendirme olanağını sunması, tespit edilen sorunların giderilmesine olanak sağlaması,
uygulamaların iyileştirilmesine yönelik planlama sürecinde Urla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden beklentilerin
belirlenebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca Okulların önümüzdeki 5 yılı planlama çalışmalarına katkı sağlayarak
eğitimde kaliteyi arttırma yönünden de etkisi olacağı düşünülmektedir.Bu araştırma, tarama (survey) modelindedir. Tarama modelinde, veriler belirlenen bir grubun karakteristik özelliklerini belirlemek için toplanır (Frankel ,
Wallen, & Hyun, 2012). Bu modele dayalı olarak söz konusu çalışmada okullarda stratejik planlama algısı ve
mevcut stratejik planlama uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın evreni İzmir ili Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların stratejik planlama ekiplerinde görevli yönetici ve öğretmenlerdir. Çalışmada evreni oluşturan stratejik planlama ekip üyelerinin tamamına ulaşılması amaçlandığından ayrıca bir örnekleme yöntemiyle
örneklem seçimine gidilmemiştir. Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların stratejik planlama ekiplerinde görevli 173 öğretmen ve yöneticiye ölçekler ulaştırılmıştır. Doldurmak istemeyenler, hatalı veya eksik doldurulanlar çıkarıldıktan sonra 160 ölçek formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Memduhoğlu ve Uçar
(2012) tarafından geliştirilen “Okullarda Stratejik Planlama Algısı” ve “Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme” ölçekleri kullanılmıştır. Okullarda Stratejik Planlama Algı ölçeği tek faktör ve 20 maddeden
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oluşmakta, Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme ölçeği, “kurumsal yapının stratejik planlamaya uygunluğu”, “stratejik plan hazırlama ve uygulama süreci” ve “stratejik planlama uygulamalarında karşılaşılan sorunlar” olmak üzere üç faktör ve 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçeklerde düşük puan, stratejik planlama
algısının ve uygulamalarının olumsuz, yüksek puan ise olumlu olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden beklentileriniz nelerdir? şeklinde açık uçlu bir soruya da yer verilmiştir. Ölçeklerin ilk
bölümünde araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin kişisel bilgileri (cinsiyet, mesleki hizmet süreleri, stratejik planla ilgili eğitim alma durumu vb.) alınmıştır. İstatistiksel verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında ve
analizinde SPSS 17.00 paket programı kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterirse t-testi veya varyans analizi
(ANOVA) ile değilse parametrik olmayan testlerle analiz edilecektir.Stratejik planlama ekiplerinde görev alan
yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun stratejik planlama hakkında önceden bir eğitim almamış oldukları tahmin
edilmektedir. Ayrıca katılımcıların okul ve kurumlarda stratejik planlama uygulamalarını değerlendirmelerinin
orta düzeyde ve stratejik planlama algılarının ise yüksek düzeyde olması beklenmektedir. Bu değişkenlerin katılımcıların cinsiyetlerine ve kıdemlerine göre farklılık göstermeyeceği, ancak stratejik planla ilgili eğitim alıp almamaya ve yönetici veya öğretmen olmaya göre farklılık göstermesi beklenmektedir. Dahası, okulların stratejik
planlama ekiplerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin Urla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden beklentilerinin
eğitim, rehberlik, gerçekçi planların oluşturulması ve bu konuda okullara uzman personel gönderilmesi yönünde
olacağı beklenmektedir.
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Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Denetçilerin İncelenmesi: İç Denetçiler ve Maarif Müfettişleri
Ali Erkan BARIŞ
Nevşehir İl Özel İdaresi

Doç. Dr. Eda GÜRLEN
Hacettepe Üniversitesi

Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında, ekonomik açıdan ülkelerin gelişmesi ve buna
paralel olarak insanoğlunun yaşam standartlarının yükselmesi için çeşitli plan ve programlar doğrultusunda çalışılmaktadır. Bu çalışmalar; 2.Dünya Savaşı sonrasında farklı bir boyut kazanmıştır. 1960’lı yıllarda fiziki sermayenin önemi kadar insan sermayesinin de önemi, T.W.Shultzs, G.Becker, E.Denison, F.W. Harbison gibi o zamanki iktisatçılar tarafından ortaya çıkartılmıştır. İnsan sermayesiyle; ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda yapısal değişikliklerin sağlanabileceği ve kalkınmada yaşanan problemlerin çözümlenebileceği düşünülmüştür. Bu
itibarla fiziki sermayeye yapılan yatırımlara ilaveten, insana yapılacak yatırımların da önemli olduğu vurgulanmıştır. İnsana yapılacak yatırımın başında da eğitim gelmektedir. Eğitim; insanlara istendik ve kalıcı davranış
kazandırma sürecidir. Bu davranışları kazandırmak için iki farklı eğitim türü vardır. Bunlar; belli bir amaç doğrultusunda, planlı olarak uygulanan formal eğitim ve belli bir amacı olmayan ve plansız bir şekilde icra edilen informal eğitimlerdir. Formal eğitimler de örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılır. Bu eğitimlerin yönetim ve denetiminden 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Eğitim Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Bu eğitimlerin
yönetimi için farklı zamanlarda farklı teftiş ve denetim mekanizmaları kurulmuştur. İlköğretim müfettişlerinin
görev ve yetkilerini belirleyen ilk yönetmelik 1910 yılında yürürlüğe konulan ‘Mekatib-i İbtidaiye Müfettişlerinin
Vezaifine Müteallik Talimatıdır’ (Aydın,1986). "Tedrisat-ı İptidaiyye Müfettişlerinin Vezaifine Dair Talimatname" ile müfettişlik mesleğinin itibarı yükseltilmiş, tüm il ve ilçelerde bu talimatname yayınlanmıştır (Aytekin,
1991). Cumhuriyet döneminde denetimle ilgili olarak yapılan ilk çalışma 1923 yılında yayımlanan Maarif Müfettişleri Talimnamesidir. Bu talimnameyle müfettişlerin görev ve yetkileri belirlenmiştir. 1962, 1969, 1990 yıllarında da ilköğretim müfettişlerinin görev ve yetkileri ile ilgili farklı yönetmelikler çıkarılmıştır. MEB’in teşkilat
ve görevleri, 1997 yılında yürürlüğe giren 3797 sayılı kanunla belirlenmiştir. 2011 yılında yasalaşan 652 sayılı
KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri ile ilgili bir takım değişikliğe gidilmiştir. Bu KHK ile Teftiş
Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 2014 yılında yürürlüğe giren “Milli
Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği” ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görev yapan bakanlık müfettişleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan
İlköğretim Müfettişleri, Maarif Müfettişleri adı altında toplanmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu
hale getirmek amacıyla hazırlanan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 2003 yılında yasalaşması ile MEB dahil tüm bakanlıklarda İç Denetim Birim Başkanlıkları kurulmuştur. Bu başkanlıklarda ilgili
idarenin mali ve mali olmayan her türlü faaliyeti iç denetçiler tarafından makro risk değerlendirmesi esasına göre
denetlenmektedir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığında rehberlik ve denetim başkanlığında çalışan maarif
müfettişleri teftiş sistemini, iç denetim başkanlıklarında çalışan iç denetçiler denetim sistemini icra edeceklerdir.
Teftiş ile denetim terimleri arasında fark var mıdır? Teftiş; inceleme, araştırma, soruşturma, doğruyu bulmak için
arama, tarama, muayene etme ve kontrol etme anlamına gelir (Açıkgöz, 2001). Taymaz’a (2013) göre teftiş, kamu
ve kurum yararına insan davranışlarını kontrol etme sürecidir. Eğitimin sisteminde ise, çeşitli kuramlar yoluyla ile
tahmin edilen sonuçları sentez eden bir süreçtir. Başka bir tanımda ise teftiş, tüzel kişiliği bulunan tüm kurumlarda
icra edilen faaliyetlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir (Türkyılmaz, 1966). Denetim;
kamu yararı adına davranışı kontrol sürecidir (Taymaz, 1993). Başar (1995) ise denetimi; verim, emretme ve kontrol öğelerini önemseyen, işi yapandan çok yapılan işin özünü önemseyen, klasik yönetim kuramlarını yansıttığını
belirtmiştir. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde teftiş ve denetimi, denetleme olarak açıklamıştır. Bu iki kelimenin
benzerliğini müfettiş ve denetçi kavramlarında da görebiliyoruz. Müfettişi denetmen, denetçiyi ise denetlemeyle
görevli kimse, kontrolör olarak açıklamıştır. Bu maksatla, bu çalışmanın amacı milli eğitim sistemimizde bulunan
iç denetçiler ile maarif müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.Bu araştırmada; çalışma grubunu Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan dört maarif müfettişi ve farklı kurumlarda çalışan beş iç denetçi oluşturmaktadır. Maarif müfettişleri ve iç denetçilerle iki ayrı odak grup görüşmesi
yapılmıştır. Maarif müfettişleri için hazırlanan odak grup görüşme soruları, maarif müfettiş başkanı ve yardımcısı
tarafından geçerliliği yapılmış, iç denetçiler için hazırlanan odak grup görüşme soruları ise farklı üç iç denetçi
tarafından geçerliliği yapılmıştır. Daha sonra odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Odak grup görüşmesindeki verileri desteklemek için maarif müfettişleri ve iç denetçiler ile daha sonra bireysel görüşme yapılmıştır. Elde edilen

239

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
veriler içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.Elde edilen bulgular ile bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca yapılan çalışmayla, ilgili kurumlarda çalışan müfettiş ve iç denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Maarif müfettişlerinin
icra ettiği teftişte; 1.Geçmişe odaklı, 2.Kurum içine güven sağlayıcı, 3.Periyodik denetim, 4.Hata örnekleri tekniği,
5.Geçmişe dayalı birikim 6.Önerilerde bulunur. İç denetçilerin icra ettiği denetimde; 1.Geleceğe odaklı, 2.Kurum
içine ve dışına güven sağlayıcı, 3.Risk odaklı denetim yöntemi, 4.İyi uygulama örnekleri tekniği, 5.Uluslar arası
standartlar, 6.Danışmanlık görevi bulunur. Bu çalışmayla, örgüt yapısında müfettiş ve iç denetçi bulunan kurumlarda, çalışan personel için de bir bilgilendirme niteliği olacaktır.
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Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanat ve Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Yelda USAL
Fırat Üniversitesi

Bugünün eğitim sisteminin en önemli problemlerinden birisi şüphesiz sanat, önemli işlerden arta kalan zamanları
kıymetlendirmek için kullanılan, haz veren bir şeyleri güzelleştirme amaçlı eğlendirici bir aktivite ya da göze hitap
eden bir süsleme öğesi olarak kavramasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ilköğretimde görsel sanat derslerinin
mutlak el becerilerini hedef alan uygulamalarla sınırlandırılması veya aynı metot ve tekniklerin çocuğun gelişim
seviyesi ve kişisel farklılıkları göz ardı edilerek bir kısır döngü şeklinde her ders döneminde tekrarlanması geleneksel eğitim anlayışının dışında, manasız bir aktivite şekline dönüştürülmektedir. Bunun neticesi olarak da çocukların görsel sanat derslerine karşı olan eğilimlerinde bazı olumsuzluklar yaşanabilmektedir( Artut, 2004). Yetenekli, yeteneksiz olup olmadıklarına ya da geçmişlerine bakılmaksızın, hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün öğrencilerin görsel sanatların kazandırdığı eğitimi ve bu sanat anlayışını hak ettiklerinin farkına varmak ve bunu kabul
etmek zorundayız. Zaman ilerledikçe gelişen bilişim teknolojileri, çevremizde duygusal donelerle beslenmiş, idrak
etme, anlama, anlamlandırma, değerlendirme becerisi gibi yaratıcılık merkezli uyarıcılar önemli hale gelmektedir.
Bilinmelidir ki, görsel sanatlar bütün bireylerin soyut anlamlar ve somut nesnelerle dolu bir dünyanın manasını
çözmeleri ve onu kavrayabilmeleri için çok çeşitli yeteneklerini keşfederek geliştirmelerine yardımcı olur. Bu,
görsel sanatların, genel eğitim programının önemli bir parçası olmasının çok önemli bir gerekçesi ve açıklayıcısıdır. Görsel sanat dersleri, yetersiz program, öğretmen ve son derece sınırlı öğretim süresi ile istenilen etki ve
kazanımlara ulaşamamış, bir de yetenekli ve yeteneksiz öğrenci tartışmaları ile giderek zayıflamıştır(Özsoy, 2007).
Nitelikli bir sanat eğitimi, belirli değerlerin aktarıcısı, devrin gelişen ve değişen şartlarına göre kendini yenileyebilen bir müfredat (öğretim) programı ile mümkündür. Ayrıca, etkili bir sanat eğitimi etkinliği, nitelikli programların geliştirilmesi kadar, onu uygulayacak olan öğretmenlerin, sanat eğitimcilerinin, gerekli bilgi, birikim ve anlayış ile donatılmış olmalarına bağlıdır. Pragmatik bir sanat eğitimi programı geliştirecek olan kişinin, sağlam bir
sanat felsefesi bilgisine sahip olması ve bu felsefi anlayıştan yola çıkarak hareket etmesi gerekir. Öğretmenin bu
bilgilere sahip olmasından çok öncelikle, sanat etkinliğinin yararına ve sanat eğitiminin gerekliliğine inanması ve
böyle bir anlayışı geliştirmiş olması gerekir. Nitelikli bir sanat eğitimcisi ise, öğrencilerinin kendi kişisel farklılıkları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmalı ve onlara bu olanakları sağlamalıdır. Öğrencilerine
çalışma disiplini kazandırmalı, onlara bakmayı ve görmeyi öğretmeli, yeni sentezlere varabilme ve var olanlarda
yeni çıkarımlar yapabilme cesaretini verebilmelidir. Yaptırdığı uygulamalarla öğrencilerinin sorumluluk duygusunu geliştirmeli, yeni fikirler üretebilen ve bunları paylaşma özgüvenine sahip, sorunlara karşı duyarlı, çözüm
önerileri geliştirebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkı ve olanak sağlamalıdır. En kaliteli ve özellikli müfredat
programları bile olaylara sınırlı(mikro) çerçeveden bakan, olumsuzlukları pekiştiren, kendini yenilemeyen ve geliştirmeyen, katı sanat eğitimcilerinin elinde verimli olamaz(Buyurgan, Buyurgan, 2012). Resim derslerinin, yeteneği olanların başarabildiği bir dal olduğu anlayışı, çevre ve ailede yaygın bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile bu mantıktan yola çıktığımızda bazı ilkokul öğretmenleri de kendilerini bu alanda yetersiz gördüklerinden dolayı ilgili dersi anlam ve amacına uygun bir şekilde yürütemeyeceklerini kanısına vararak gereken
çaba ve özeni göstermemektedirler. Oysaki, fen ve sosyal bilimlerine ilişkin ders konularını yetkin bir şekilde
anlam ve amacına uygun olarak işleme becerisi olan bir sınıf öğretmeni, normal olarak ilkokulda sanat derslerini
de verebilecek bir formasyona ve yetkinliğe sahiptir( Artut, 2004). Sanat ve görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği
ve programın etkin uygulanması ile ilgili problemlerin çözümü, hem genel eğitim, hem de görsel sanatlar eğitiminin yapılanması içerisinde düşünülmek zorundadır. Ama temel çözüm, başta öğretmenlerin ve ilgililerin, daha
sonra da öğretmenler aracılığı ile öğrencilerin, görsel sanatlar eğitim ve öğretiminin gerekliliğine inandırılmasında
karşılaşılan engellerin ve güçlüklerin kaldırılmasında yatmaktadır. Bu kanıdan yola çıkarak yapılan literatür taramalarında, sınıf öğretmenlerinin görsel sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşleri ile ilgili çok fazla bilgi bulunmadığı saptanmıştır. Bu durumdan hareketle, araştırmada sınıf öğretmenlerinin sanat ve sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin tutumları belirlenerek görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği ile ilgili ve genel sanat ve sanat eğitimi sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin bilgiler edinilmiştir. Bu araştırma, tarama (betimsel-survey) modeli
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ile yürütülmüştür. Tarama modeli, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlamaktadır(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014, 14). Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim
öğretim yılı bahar döneminde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim
Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemin tamamına ulaşılması hedeflendiği için ayrıca bir örneklem grubu
seçilmemiştir. Buna göre, örneklem grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada, Wilson Sanders ve Michael Stuckhardt’ın geliştirmiş oldukları “Wilson-Stuckhardt Art Attitude Scale/Wilson-Stuckhardt Güzel Sanatlar
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Tutum ölçeğindeki maddelerin geçerliliği için araştırmacılar ve alan uzmanlarının
görüşlerinden yararlanılarak, Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlanarak kullanılmıştır. Tutum ölçeğinde 28’i olumlu
ve 8’i olumsuz olmak üzere toplam 36 madde bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach Alpha
iç tutarlılık kat sayısı 0.71 olarak belirlenmiştir(Bulut, Alakuş, Aydın, 2013).2014-2015 bahar yarıyılında öğrenim
gören Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana bilim Dalı öğrencilerinin
sanat ve görsel sanatlar eğitiminin gerekliliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışma ile öğrencilerin sanat ve görsel sanatlar eğitimine ilişkin tutumlarının cinsiyet, anne-babanın eğitim durumu gibi değişenler göz ardı edilmeksizin, olumsuz tutuma sahip olmaları, ulaşılması beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir.
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Sanat Eğitiminde Bir Kavram Olarak Mekânın Teknolojik Gelişmelerle Sanatçıların Yapıtlarındaki
Başkalaşımı
Arş. Gör. Dr. Aylin BEYOĞLU
Trakya Üniversitesi

Günümüzde Eğitim kurumlarında sanat eğitimcisi ya da sanatçı yetiştirilirken Sanat Eğitimi ve Sanat Eğitimini
içeren derslerde eser incelemeyle birlikte mekân kavramının irdelenmesinin Sanat Eğitimindeki eksiklerin giderilmesine olanak sağlayacağı söylenebilir. Sanat Eğitiminde mekân kavramı, resimsel anlamda mekânı oluşturan
temel faktörleri ve elemanları içerisine dahil ettiğinden bireyin mekân kavramını bu eğitim sürecinde kazanması
önem taşımaktadır. Sanat Yapıtını ele alırken birey mekânla birlikte, resmin temel elemanları ve faktörleri de
diyebileceğimiz mekânı oluşturan elemanları ve faktörleri göz ardı etmemesi gerekir. Sanat eğitimcisi ya da sanatçı
olma yolunda ilerleyen bireyin çalışmalarındaki mekân kavramıyla ilgili eksikliğin giderilmesi açısından Sanat
eğitimi derslerinde bu kavrama ağırlık verilmelidir. Sanat eğitimi alan bireye, geleneksel yöntemlerin dışında teknolojik gelişmelerin eğitime sağlayacağı katkıdan faydalanabileceği gösterilmelidir. Bireyin bir yapıtın mekânını
ele alırken onu yapıt içerisindeki diğer elemanlarla ayrıca, diğer sanat akımlarıyla teknolojinin yarattığı olumlu ya
da olumsuz yönlerle karşılaştırarak ele alması önem taşımaktadır. Hatta uygulamalı olarak deneyebileceği ve
mekânı kendince yorumlayabileceği ortamların eksikliği göz önünde bulundurulmalıdır. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda Sanat Eğitimi derslerinde mekân kavramını geleneksel yöntemlere bağlı kalarak benimsemesinden
çok yeni teknolojinin yarattığı imkanlarla, yeniliklere açık olarak bir eğitim alması gerektiği düşünülmektedir.
Bunun yanı sıra Sanat Eğitimi derslerinde günümüz sanatçılarının yapıtlarındaki mekân kavramına ağırlık verilerek bireye görsel açıdan zenginlik yaratılmalı, farkı bir bakış açısı sağlanmalıdır. Bireyin kendi üreteceği yapıtlarda
da mekân kavramının bilincinde olması sağlanarak, yeni ve güncel örneklerle ele aldığı Sanat Eğitimi dersleri
zenginleştirilmelidir. Fotoğraf ve fotoğrafın farklı tekniklerle sanatçıların yapıtlarında kullanılarak yapıtların değişime uğraması mekânlar içerisinde farklı algılama boyutlarına ve yorumlama biçimlerine neden olmuştur.
Mekânın nesnel varlığını oluşturan üç boyutunun ötesinde, duyularla tanımlanmaya başlandığı andan itibaren
mekânsal algı devreye girmektedir. Bireyin mekânda yaşamını sürdürmesindeki temel etken mekânı algılamasıdır.
Mekânsal ilişkilerin anlaşılması için, öncelikle mekânın nasıl algılandığının açıklanması gerekmektedir. Mekânın
algılanması, bilinmesi ve değerlendirilmesinin sürekliliği, çevrenin duyu organları ile hissedilmesi, mekânın algılanma biçiminin anlaşılması ve mekânın niteliklerinin tanınması sonucunda seçim yapma ve karar verme sürecidir
(Rapoport, 1997). Sanatçıların yapıtlarındaki mekânlarda ve mekânla bütünleşen yapıtlarda fotoğrafa oldukça ağırlık verilmiştir. Bu süreçte üretilen yapıtlar teknolojinin ilerlemesiyle yeni tasarlanan mekânlarda sergilenmiş ve
bazı mekânlara izleyicide dahil edilerek mekân ve alıcı ilişkisi kurulmuştur. Böylelikle geleneksel mekân ve sergileme biçimlerinden uzaklaşarak izleyici mekânda yani sanat yapıtı içerisinde konumlandırılmıştır. Modernizm
ve Modernizm sonrasında sanat yapıtlarının mekânlarında teknolojinin kaynaklık ettiği açıkça gözlenebilen değişimleri Sanat Eğitimi sürecinde yapıt örnekleriyle vurgulanması gerekmektedir. Mekân içerisinde yer alan fotoğraflar, fotomontajlar, florasanlar, videolar, bilgisayarlar ve lazer ışınları gibi teknolojinin ilerlemesiyle üretilen
yapıtların örneklerinin birey tarafından irdelenmesindeki Sanat Eğitimindeki eksiklik hissedilerek karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle bilgiye dayalı olarak sanatçıların yarattıkları mekânın ele alındığı yapıtlar ve mekânla ilgili sanatsal uygulamalar bireye Sanat Eğitimiyle özümsetilerek birey yeni teknolojileri nasıl
değerlendireceğinin bilincinde olmalıdır.Araştırmada; Sanat Eğitimi, mekân kavramı, teknoloji, Pop Art, Op Art
ve Kinetik Art, Performans Sanatı, Enstlasyon Sanatı, Video Sanatı, Lazer Sanatı ve Holografik Sanat, Dijital
Sanat ve İnternet Sanatı ve sanatçıların yapıtları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çağdaş ve Güncel Sanat
Akımları irdelenerek Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, Jenny Holzer, Richard Wilson, Romuald Hazoume,
Yaacov Agam, Anish Kapoor, Bruce Nauman vb. sanatçıların yapıtlarından konuya uygun örnekler seçilmiştir.
Araştırma doğrultusunda incelenen mekan kavramı hem sanatçıların yapıtlarındaki mekan hem de yapıtın bulunduğu mekandaki konumu ile ele alınmış ve buna göre mekanın başkalaşımı değerlendirilmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırma doğrultusunda yerli ve yabancı yazılmış kitaplar, dergiler, makaleler, web sayfaları, kataloglar, broşürler, yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora tezleri incelenmiştir. Yapılan araştırma doğrultusunda elde edilen verilerle sonuç bölümü oluşturulmuştur. Araştırma; konu açısından, Sanat Eğitimi, mekân kavramı, teknoloji, yapıtlarında teknolojik gelişmeleri kullanan Çağdaş ve Güncel Sanatın
sanatçılardan mekan kavramı araştırmasına uygun örnek temsilciler ile sınırlandırılmıştır.Araştırmanın konusunu
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oluşturan kavramlar araştırma doğrultusunda incelenmiş, sonuç olarak “Sanat Eğitiminde bir kavram olarak
mekânın teknolojik gelişmelerle sanatçıların yapıtlarındaki başkalaşımı” başlıklı araştırma ile elde edilen verilerin,
Sanat Eğitiminde “sınırsız boşluğun, birey tarafından sınırlı olarak algılanması” olarak tanımlayabileceğimiz
mekân kavramının kazanılması ve bireyin teknolojik gelişmelerle teknolojik olanaklardan yararlanma, düşünme,
araştırma, yorumlama ve uygulama yapabilmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca mekân kavramı; teknolojik gelişmelerle hem resimsel anlamda hem de fiziki anlamda sanat yapıtına dahil olarak yeni ilişki
biçimiyle mekâna farklı bakış açıları getirmiş olup, bu araştırmanın bireyin Sanat Eğitiminde mekân kavramını
kazanmasına, ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerlemelerine uyum sağlayan, yenilikçi, araştırmacı insan modelleri
yetiştirilmesine olanak sağlayacağı umulmaktadır. Araştırmada resimsel mekânla fiziki mekânın yapıtla başkalaşımı sorgulanmış, yapıtın mekâna dahil edilmesi, fiziki ilişkisine bakışta başka bir yönü ortaya çıkarmıştır. Sanatçıların yapıtlarında imgenin dahil edildiği mekânların diğer kitle iletişim araçlarıyla farklılaştırılmasıyla, sanatın,
sanat yapıtlarının ve çevrenin gelişen teknolojilerle şekil aldığı söylenebilir. Teknolojik gelişmelerle mekân kavramı ile elde edilen bilgiler günümüzde ve gelecekte Sanat Eğitimi öğrencilerine referansı olabilecek niteliktedir.
Bu bağlamda mekân kavramını teknolojik gelişmelerle mekânın başkalaşımı üzerinden anlamaya çalışmak, bütün
konularda iç içe geçmiş biçimde zincirleme olarak incelenmeye imkan tanımıştır.
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Üç Boyutlu Çalışma Ortamlarının Görsel Sanatlar Eğitimi Kapsamında Oluşturulan Yaratıcı Öğrenme
Ortamları İçindeki Yeri
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Dokuz Eylül Üniversitesi

Duyular yoluyla algılanan dış dünyanın aktarılmasında farklı araçlar kullanılır. Bu araçlardan biri olan sanat hem
geçirilen düşünsel sürecin hem de bunlardan oluşan yeni şeylerin aktarımında kullanılan bir dille görünür gerçekliğe kavuşur. Alanlara göre farklılık gösteren bu dönüşümü, görsel sanatlar kapsamında düşündüğümüzde ise bu,
iki boyutlu ya da üç boyutlu biçimsel bir gerçeklik halini alır. Oluşan biçimsel gerçeklik, dış gerçekliğin kişinin
kendi içsel gerçekliğiyle birleşmesi ve edinilen sentezin görünür halidir. Böylelikle kişi sanat aracılığıyla duygulanım ve algılama sürecini hem farklı formlarda, hem de farklı bir dilde ifade etme şansı bulur. Kattığı estetik haz
sayesinde de hem yapan hem de izleyen için süreklilik arz eden bir kazanıma dönüşür. Sanatın eğitimle verilmesi
ve uygulanması çocuğun erken yaşlarından itibaren başlayan bir süreçtir. “Sanat, okul izlencelerinde öğretimi zorunlu hem bir bilgi ve uygulama alanı, hem de bir kültür değeri olarak yaşam boyu sürmesi istenen geniş kapsamlı
bir eğitim alanıdır. Sanat, ancak eğitim ve öğretimle yaşam boyu sürecek bir gereksinime dönüşür ” (Kırışoğlu,
2009, s. 1). Okullarda Görsel sanatlar adı altında işlenen bu ders çocuğun gelişim özellikleri de dikkate alınarak
programlanır. Yaratıcılığın geliştiği bu dersle çocuk farklı unsurları kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etme
şansı bulur. Kullanılan malzemeler bakımından bu eğitimin oluşması için özel öğrenme ortamlarına ihtiyaç vardır.
Bu ortamlar sayesinde ders daha verimli bir biçimde geçer ve kazanılması düşünülen davranışların oluşmasına
yardımcı olur. Fakat Türkiye’de var olan öğretici ortamlar düşünüldüğünde bunların yeterli olmadığı, belirli bir
yönde hazırlandığı ve diğer unsurların ihmal edildiği anlaşılır. Göz ardı edilen bu unsurlardan biri ise üç boyutlu
çalışmaların yapılabileceği yaratıcı öğrenme ortamlarıdır. Genellikle iki boyutlu çalışmalar yapılacak şekilde tasarlanılmış ortamların ya da ders işlenen sınıfların atölye olarak kullanıldığı görülür. Üç boyutlu çalışmalar öğrenciler için, içinde yaşadığımız dünyanın madde, boşluk ve bunu çevreleyen mekândan oluştuğu düşünüldüğünde,
hem eğitim aşamasında hem de eğitim sonrası yaşamlarında birçok fayda getirir. Tüm bunların göz önüne serilmesi
ile üzerinde durulan ortamların oluşma gerekliliği daha anlaşılır bir hale gelir. Bu ortamların oluşabilmesi içinse
üç boyut kavramının ne olduğu, önemi ve kazanımlarının bilinmesi gerekmektedir.Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar kullanılmış; bu kaynaklardan
elde edilen veriler yorumlanmıştır. Çalışmada, ilkokul ve ortaokuldaki görsel sanatlar dersi kapsamında oluşturulan yaratıcı öğrenme ortamları ve bu bağlamda üç boyutlu çalışma ortamları ele alınmıştır. Sanat eğitimi, üç boyutlu çalışmaların bunun içindeki yeri ve önemine değinildikten sonra, bu çalışmaların gerçekleştirilebileceği yaratıcı öğrenme ortamları üzerinde durulmuştur.Araştırmada edinilen bulgular doğrultusunda görsel sanatlar dersinde kullanılan yaratıcı öğrenme ortamlarının genellikle tek bir disiplinin temel alınarak oluşturulduğu görülmüştür. Bunun nedenleri olarak ders saatlerinin azlığı, fiziksel koşulların eksikliği vb gibi şeyler gösterilmektedir.
Fakat üç boyutlu çalışmaların birey için getirilerinin azımsanmayacak bir ölçüde olması, bu nedenleri geçersiz
saymaktadır. Oluşturulması önerilen öğretim ortamı sadece fiziksel koşullarla değil aynı zamanda verilen teorik
bilgilerle desteklenmelidir.
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Postmodern bilişim dünyasında hızla gelişen teknolojilerle birlikte, her alan kendini yenilemek zorunda kalmıştır.
Dolayısıyla geleneksel yargı ve yapılar yerini, eğitim sisteminin de dahil olduğu, yaratıcı yenilikçi gelişmelere
bırakmıştır. Günümüzde yaratıcılığın önemi sürekli vurgulanmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eğitim ve sanat alanında da özgün ve sürekli yeniye olan ihtiyaç günden güne artmıştır. “Yaratıcılık; yeni, özgün ve
beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem çözme
sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarını da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. Günümüzde
işe alımda, eğitimde, sanatta ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır” (Aslan, 200:19). Yaratıcılık kavramı sadece bir
süreç değil, aynı zamanda bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koymaktır. Bender ’e göre akıcılık, esneklik
ve özgünlük özelliklerine sahip olan kişiler sanat alanında başarılı olabilirler. Dolayısı ile sanat alanında eğitim
gören öğrenciler için, yaratıcılık yetilerine sahip olma ve bu yetileri geliştirmenin önemi tartışılamayacak kadar
açıktır (Tekin-Bender, 2006:1). Davaslıgil’de yaratıcılığı “Azınlığa sahip olan ender rastlanan bir yetenek olarak
değil, bütün insanların sahip olduğu geliştirilip beslenebilen bir bilişsel beceri” olarak tanımlamıştır (Davaslıgil,
1994:53). Kendilerini ifade etmede ve ürünlerini ortaya koymakta yaratıcılığı ve benlik imajı yüksek bireylerin
daha başarılı olacağı düşünülmektedir. Toplumların yükselmesinde ve gelişmesinde, sanat, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda üstün yetenekli bireylerin katkısı göz ardı edilemez bir gerçektir (Ciğerci, 2006). Olumlu bir
kendilik değerine sahip olmanın istendik bir durum olması ve bireyde pek çok yapıcı davranışın ortaya çıkmasını
sağlaması, benlik kavramının belirleyicileri, ilişkili olduğu değişkenler ve sonuçları üzerine çok sayıda araştırma
yapılmasına yol açmıştır. (Duran: Tezer, 2009). Bu nedenle yaratıcılık düzeyi ve benlik imajı düzeyi yüksek öğretmenler yetiştirmek önem kazanmaktadır. Gerek bu iki değişkenin gerekse bağımsız değişkenlerle ilişkilerinin
ortaya konması bu nedenle önemlidir. Bu araştırmanın problem cümlesi “Resim öğretmeni adaylarının a) kaçıncı
sınıfta olduğu, cinsiyet, yaş, anne- baba mesleği, kardeş sayısı ve sırası, yaşam yeri, başarı algısı, yetenek algısı,
geleceğe ilişkin beklentiler, yalnızlık, sosyal destek, aile içi durum, yaşama karşı tutum, karşı cinsle romantik ilişki
durumu gibi psiko-sosyal değişkenlerine göre; a.1)yaratıcılık ve a.2) benlik imajı düzeyleri arasında önemli düzeyde ilişki var mıdır? ve c)yaratıcılık düzeyi ve benlik imajını yordayıcı değişkenler nelerdir? “ şeklindedir.Araştırma betimsel–kesitsel-ilişkisel tarama modelindedir(Karasar, 2004; Büyüköztürk,2013). 2.1.Çalışma Grubu: Çalışmanın evrenini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı birinci
ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem, ulaşılabilen evrenin tamamını kapsamaktadır.
Bu bağlamda birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 100 öğretmen adayından oluşmaktadır. 2.2.Veri
Toplama Araçları: Araştırmada veri toplamak amacıyla: a) Bireysel durum formu, b) Benlik imajını ölçmek için,
“Offer Benlik İmajı Ölçeği” ve c) Yaratıcılığı ölçmek için Raudsepp “Yaratıcılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bireysel
Durum Formu: Araştırmacılar tarafından oluşturulan ve öğretmen adaylarının kaçıncı sınıfta olduğu, cinsiyet, yaş,
anne- baba mesleği, kardeş sayısı ve sırası, yaşam yeri, başarı algısı, yetenek algısı, geleceğe ilişkin beklentiler,
yalnızlık, sosyal destek, aile içi durum, yaşama karşı tutum, karşı cinsle romantik ilişki durumu gibi psiko-sosyal
değişkenleri kapsayan formdur(Küçükkaragöz;Kılıç,2014) Raudsepp Yaratıcılık Ölçeği : Yaratıcılık Ölçeği Raudsepp (1983) tarafından geliştirilmiş Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ne Kadar Yaratıcısınız?(
"How Creative Are You?") sorusuna yanıtlar veren yaratıcılık ölçeği bireyin davranışları, değerleri, ilgileri, motivasyonları, kişisel özellikleri ve daha birçok değişken göz önüne alınarak hazırlanan bu ölçekte 50 ifade bulunmaktadır. Bu ölçek, kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinden oluşmaktadır. Her bir ifadeye göre söz konusu seçenekler 2, 1, 0, -1, -2 değerlerinden birini almaktadır (Yıldız, 2010:113). Offer Benlik İmajı Ölçeği: 1962 yılında Offer ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve
normal ergenlik özelliklerini saptama amacı taşıyan bu ölçek Türkiye’nin de dahil olduğu çeşitli ülkelerde kullanılmış ve uluslararası geçerliliği olduğu gösterilmiştir (Offer, 1988). 99 sorudan oluşan bu ölçek, benliğin farklı
yönlerini ele alan 11 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçekler; 1. Aile İlişkileri, 2. Dürtü Kontrolü, 3. Cinsel
Tutumlar, 4. Bireysel Değerler, 5. Başetme Gücü, 6. Beden İmgesi, 7. Duygusal Düzey, 8. Çevre Uyumu, 9. Meslek ve Eğitim Hedefleri, 10. Sosyal İlişkiler, 11. Ruh Sağlığıdır. Araştırmada daha sonraki yıllarda geçerlik ve
güvenirliği yapılarak bazı maddeleri çıkarılan 84 maddelik formu kullanılmıştır. 2.3.Verilerin Analizi: Verilerin
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analizi SPSS 21.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır (Büyüköztürk,2008). Her bir maddenin kişileri ayırt
etme gücünü belirlemek üzere madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Ölçeklerin güvenirliğini belirlemek
üzere Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır. Resim-İş Öğretmen adaylarının benlik imajı ölçeği ve
yaratıcılık ölçeği puanları arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanarak belirlenmiştir. Araştırmada tek yönlü varyans analizi f ve t testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır.Bu çalışmada ; sanat
eğitimi alan adayların kaçıncı sınıfta olduğu, cinsiyet, yaş, anne- baba mesleği, kardeş sayısı ve sırası, yaşam yeri,
başarı algısı, yetenek algısı, geleceğe ilişkin beklentileri, yalnızlık, sosyal destek, aile içi durum, yaşama karşı
tutum, karşı cinsle romantik ilişki durumu gibi psiko-sosyal değişkenlerine göre, yaratıcılık düzeyleri ve benlik
imajı algısının farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Devam etmekte olan araştırmada, yukarıda belirtilen
psiko-sosyal değişkenler bağlamında resim- iş öğretmen adaylarının yaratıcılığında ve benlik imajında oluşan farklılıklar ve yordayıcı değişkenlerin belirlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca elde edilen bulgulara göre yaratıcılık ve
benlik kavramı; bağlamında sanat eğitimi programlarının tartışılmasına katkıda bulunulmak istenmektedir. Sonuç
olarak sanat eğitimi veren kurumlar, bu bulgular ışığında eğitim öğretim ortamlarını, müfredat programlarını ve
öğrenci seçme sistemlerini gözden geçirip gerekli görülürse yeniden düzenlemeler yapabilirler. Özel yetenek sınavına tabi tutulan öğrencilerin, bölüme giriş aşamasında yaratıcılıklarını ve benlik düzeylerini ölçebilecek yöntemlerle değerlendirilmesi, daha nitelikli öğretmen adaylarının yetişmesine olanak sağlayacak, aynı zamanda sanatın ve eğitimcilerin de niteliğini arttırmış olacaktır.
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Mekâna Yeni Bir Yaklaşım ile Lucio Fontana ve Sanat Eğitimindeki Yeri
Arş. Gör. Dr. Aylin BEYOĞLU
Trakya Üniversitesi

Statik sanat devrinin geçmiş olduğunu, Einstein teorilerinin getirdiği esnek zaman ve mekân kavramlarının geçerliliğini savunan Fontana, yeni sanatın temel formlarını “renk-mekân unsuru, ses-zaman unsuru ve zamanla
mekândan oluşan harekettir.” diye tanımlamaktadır. Sanatçı 1947' de “Mekânsal Hareket” sanatçı grubunu kurmuştur. 1954' de ise bu grubun teknik manifestosunu yayınlamıştır. Fontana' nın asıl kendisine has mekân anlayışı
mekânsal resimlerinde belirmektedir. Sanatçının tuallerindeki yarıklardan mekândaki duvar görülür ve buna bağlı
olarak sınırlar kaybolmaktadır (Ögel, 1977, s. 84). Fontana, delinmiş ya da yırtılmış tek renkli tuvalleriyle, bir
yandan soyut Ekspresyonizm geleneğine bağlanırken, bir yandan da “ışıklandırılmış uzay” düşüncesini simgelemiştir (Eti, 1971, s. 118). Sanatçı eserlerinde bazen yanılsama yerine, tuvalin nesne olduğunu ve tuval yüzeyini ön
plana çıkartan farklı ileri bir yaklaşım ve farklı bir espas yaratmıştır. Eserlerinde renk, çizgi v.b. resimsel öğeleri
geleneksel bir biçimde kullanmak yerine tuval yüzeyinde yarattığı kesiklerle Modern teknolojiyle ele edilebilecek
gerçek bir espas oluşturmuş ve eserin yer aldığı mekânın yüzeyini tuvalin bütünlüğünü bozarak ortaya çıkaran
yüzey espasını delerek meydana getirmiştir. Sanatçının mekân ve espasla ilgili önem verdiği bu yaklaşım “Sanat
için sanat”, “Minimal Sanat” ve “Kavramsal Sanat” ve benzeri yaklaşımların oluşumunda basamak olarak kabul
edilebilmektedir. Fontana, Malevich, Rothko, Newman ve Klein’in mekân ve espası, yeni yaklaşımların oluşumunda önem taşımaktadır. Bu sanatçılardan biri olan “Malevich gibi üçüncü ve dördüncü boyutla ilişki kurarken
tuvalin sınırları içinde çözümler aramıştır. Dördüncü boyut veya mekân konusunu bir göz yanılsamasıyla değil,
spatula ve bıçak darbeleriyle tuval üzerine gerçek delikler açarak çözümlemeye çalışmıştır. Bu, aynı zaman da,
tuvalin dışındaki üç boyutlu, gerçek dünyaya bir gönderme ya da tuvalin gerçeklik karşısındaki zayıflığını vurgulayan bir işaret olabilir. Fontana tek başına yazdığı Beyaz Manifesto’da, çağdaş sanatın klasik form anlayışı yerine
‘zaman ve mekân’ birlikteliğine dayanan boyutsallığı, yani dördüncü boyutu araştırmak zorunda olduğunu yazmıştır.” (Giderer, 2003, ss. 117-119). Fontana’nın eserlerindeki mekân ile Newman’ın fermuarlarıyla oluşturduğu
zıtlık ve uzam anlayışları, Fontana’nın tuval yüeyindeki yarıkları ile Pollock’ın ritmik eserlerinin karşılaştırılması,
Soyut Dışavurumculuk akımı ile Rothko’ nun titrek renk alanları, Klein’in uzamı ve Fontana eserleri ile ilişkisi
mekân kavramında yapılan yenilikler Sanat Eğitimi açısından araştırılması ve incelenmesi önem taşıyan bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma mekân kavramı ile ilgili kullanılan yeni yöntemlerin geleneksel, modern ve çağdaş mekân ile karşılaştırılarak sanatçıların mekâna dair yaklaşımlarının incelenerek tartışılmasının bu
kavram ile ilgili eksikliklerin giderilmesinde yardımcı olacağı umulmaktadır.Araştırmada; Sanat Eğitimi, mekân
kavramı, sanatçı Lucio Fontana ve sanatçının eserleri ile içerisinde yer aldığı sanat akımı, akım sanatçılarının
eserleri ve dönemin diğer sanat akımları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Lucio Fontana’ nın eserleri, içerisinde bulunduğu dönemin sanatçılarının eserlerinden ve dönemin diğer sanatçılarının eserlerinden konuya uygun
örnekler seçilerek incelenmiştir. Araştırma doğrultusunda incelenen mekân kavramı hem sanatçıların eserlerindeki
mekân hem de yapıtın bulunduğu mekânın gerçekliği ile ele alınmış, sanatçının eserleri içerisinde bulunduğu dönemim sanatçılarının eserlerinin mekânı ile karşılaştırılmış ve araştırma buna göre değerlendirilmiştir. Araştırma
kapsamında Rothko, Newman, Klein, Malevich, Rodchenko ve Pollock ve benzeri sanatçılar ve sanatçıların eserlerinden örneklerle ele alınarak Lucio Fontana’ nın eserlerindeki mekân ile ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Sanatçıların eserlerindeki benzerlikler ve farklılıklar diğer sanatçıların eserlerinden örneklerle irdelenerek sunulmuştur. Bu araştırma betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırma doğrultusunda yerli ve yabancı yazılmış
kitaplar, yerli ve yabancı dergiler ve dergilere yazılan makaleler, web sayfaları, kataloglar, broşürler, yüksek lisans
tezleri, sanatta yeterlilik tezleri ve doktora tezleri incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, elde edilen
bulgular ve elde edilen sonuçlar, yapılan araştırmada elde edilen bulgular ve sonuçlar ile karşılaştırılarak sonuç ve
tartışma bölümünün oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Yapılan araştırma doğrultusunda elde edilen verilerle sonuç bölümü oluşturulmuştur. Araştırma; konu açısından, Sanat Eğitimi, mekân kavramı, Lucio Fontana ve eserleri
ile sınırlandırılmıştır.Mekân kavramı ve mekânın ele alınış biçimleri Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi v.b.
eğitimlerin yanı sıra sanat ve sanatçılar açısından da incelenmesi önem taşıyan bir kavramdır. Mekân kavramı
sanatçılar tarafından farklı dönemlerde farklı biçimlerde irdelenmiş ve oluşturulmuştur. Malevich’in yüzeydeki
sıfır noktası ve Klein’in saf uzamı gibi sanatçıların yeni yaklaşımlarından sonra Fontana’ nın tuval yüzeyinde
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yarıklar açarak nesneleştirdiği tuval mekân kavramına atılan büyük bir adım olarak kabul edilmektedir. Fontana’
nın eserlerindeki mekânın yanı sıra Malevich, Rothko, Klein, Newman, Pollock, Rodçenko gibi sanatçıların eserlerindeki mekân incelenmiş, kullanılan yeni yaklaşımların Sanat Eğitimi açısından önemi araştırmada vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Fontana eserlerinde mekân kavramına getirdiği yeni yaklaşımla tuvalı nesnenin kendisi, espası gerçek espas yapma girişiminde bulunarak mekân kavramını da tuval üzerinde betimlemek yerine gerçek
mekân olarak eserlerine dahil etmiştir. Bu aşamada eserleriyle mekâna farklı bir boyut farklı bir derinlik kazandırmıştır. Bu aşamadan sonra tuval yüzeyinde yeni uygulamalar, yeni teknikler ve yeni yaklaşımlar başlamıştır. Sanatçının mekân kavramıyla yani gerçek mekânın esere dahil edilmesiyle elde etmeye çalıştığı dördüncü boyutta
sonuca katkı sağlayan bir diğer konu olarak araştırmada karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın sanatçıların bu yaklaşımları ve mekânı ele alış biçimlerinin, günümüz çağdaş ve modernleşme yolunda aldığı Sanat Eğitiminin bireylerin gelecekte çağdaş bir sanat eğitimcisi ya da sanatçı olma yolunda bu araştırmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Sanat Eğitiminde Nesne-Mekan İlişkisi: Sanatçıların Yapıtlarında Sandalyenin Mekanla Birlikte Ele
Alınış Biçimleri
Arş. Gör. Dr. Aylin BEYOĞLU
Trakya Üniversitesi

Nesne, var olan zaman ve mekân içinde varlığını kanıtlayabilen şeydir(Erinç, 2004, s. 26). Duyularla algılanmaya
açık olan, uzam ile zaman içinde somut bir varlığı bulunan, bilince sunulmasıyla bilincin ayırt edip tanıdığı; düşünen öznenin düşündüğü şey olarak da tanımlayabileceğimiz nesne, birbirinden farklı anlama edimleri aracılığıyla, bilgisine, algısına, kavrayışına ya da duygusuna ulaşabildiğimiz her şeyi kapsamaktadır (Kaplanoğlu, 2008,
s. 12). Sanatçıların eserlerinde sanat akımlarının her birinde farklı şekillerde ele alınan nesnenin, “uzayın, insan
eliyle sınırlandırılmış bir parçası” (Keser, 2005, s. 212) olarak tanımlanabilen mekan içerisinde de ele alınışı farklılık göstermektedir. Nesne ile kurulan ilişkinin zorunluluktan çıkması ile nesne salt olarak kavranmaya başlamaktadır. Bir nesne, günlük yaşamdaki anlamı ve işlevselliği dışında izlendiğinde öncelikle zihni meşgul eden biçimdir. Biçimin kavranması ile nesnenin kendi sınırları içindeki varlığı kabul edilmektedir (Bahtin, 2005, s.17). Resim
sanatçılarının eserlerinde sandalye olarak ele alınan nesne mekan içerisinde, bazen dereceli bir artış ile derinlik
yanılsaması göz önünde bulundurularak yorumlanmış, bazen de mekanla birlikte resmin yüzeyine yaklaştırılmıştır.
Bütünlükçü algı psikolojisinin fizyolojik yapı ve görme alışkanlıklarını analiz etmesi sonucu, gözün, yakın veya
benzer nesneleri bağlantılı olarak algıladığı ortaya konmuştur. Buna göre biçimde, boyutta, harekette ve ara boşluklarda geçişlilik, benzerliklerin karşılaştırılması ile olmaktadır. Benzer biçimlerin boyut değiştirerek tekrarı,
gözlemcinin buna uygun bir derinlik artışı algılaması ile sonuçlanmaktadır. Örneğin Van Gogh' un eserlerinden
birinde yer verdiği odasındaki sandalyelerden birinin büyük birinin küçük olması, benzer biçimler arasında gidip
gelen gözün kat ettiği yolu derinlik olarak algılamamızı sağlamaktadır (Ülker, 2014, s. 66). 20. y.y’ dan itibaren
ise sanatçıların eserlerinde nesne-mekan ilişkisinin farklılaşmasının, gelişen teknolojiyle birlikte sanat akımları ile
paralellik gösterdiği söylenebilir. Bu farklılıklar, bir nesne olarak ele alınan sandalyeye ve içerisinde yer aldığı
mekana yeni yaklaşımları şekillendirmiştir. Bazı sanatçılar resimsel anlamda yorumladıkları sandalyeyi geleneksel
mekanlarda izleyiciye sunarken, bazıları da gerçek mekanı sandalyeyle bütünleştirerek sanatını icra etmişlerdir.
Resimsel ve fiziki mekan göz önünde bulundurularak yapılan bu araştırmada; Sanat Eğitimi, nesne ve mekan kavramları açıklanmaya çalışılmış, nesne ve mekan ilişkisi; sanatçıların yapıtlarından örneklere ayrıca yer verilerek
ele alınmıştır. Araştırmada, Sanat Eğitimi, nesne ve mekan kavramının tanımlanmasıyla birlikte, bir nesne olarak
ele alınan sandalyenin mekan ile ilişkilendirilmesi ve mekanla ele alınış biçimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırma ile, mekanın içerisinde sandalyeler ve hem resimsel anlamda hem de fiziksel anlamda ele
alınan mekanları ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmada farklı dönemlerde farklı sanat akımlarında mekan
içerisinde sandalyenin yorumu ve yeni yaklaşımlar ışığında ele alınış biçimleri irdelenerek açıklanmıştır. Sanat
eserinin tanımının hala sorgulandığı günümüz çağında nesnenin sanat nesnesi olma sürecinde nesnenin mekan
içerisindeki konumunu ve ilişkisini irdelemenin önem arz eden bir konu olduğu düşünülmüştür. Resim sanatında
sanat nesnesi olarak kullanılan sandalye ile kavramsal sanat, enstelasyon v.b. sanat akımlarında kullanılan sandalyenin yorumlanışının çağdaşlaşma sürecine ve bununla birlikte Sanat Eğitimine nasıl yansıdığı nesne-mekan ilişkisinin çözümlenmesine katkı sağlayacak problem durumunu teşkil etmektedir.Araştırmada; Sanat Eğitimi, nesne
ve mekân kavramı, sanatçıların eserleri, eserlerin içerisinde yer aldığı sanat akımı ve diğer akımlarla olan ilişkisi
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Sanatçıların eserleri mekan içerisinde yer alan sandalyenin içerisinde bulunduğu dönemin sanatçılarının eserlerinden ve dönemin diğer sanatçılarının eserlerinden konuya uygun örnekler
seçilerek incelenmiştir. Araştırma doğrultusunda incelenen mekân kavramı hem resimsel anlamda mekân hem de
yapıtın bulunduğu mekânın gerçekliği ile ele alınmış fiziksel mekan ile karşılaştırılmış ve araştırma bu doğrultuda
mekan içerisinde yer alan sandalye ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında sanatçıların sandalyenin mekan
içerisinde ele alınış biçimini örnekleyen eserlerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Sanatçıların eserlerindeki benzerlikler ve farklılıklar irdelenerek sunulmuştur. Bu araştırma nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek betimsel tarama
modeli ile desenlenmiştir. Bu araştırma hazırlanırken ilk olarak konuya ilişkin kaynak taraması yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda yerli ve yabancı dilde yazılmış kitaplar, dergiler, makaleler, web sayfaları, sergi katalogları,
sergi broşürleri, yüksek lisans tezleri, sanatta yeterlilik ve doktora tezleri incelenmiştir. Söz konusu kaynaklar;
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Trakya Üniversitesi
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Kütüphanesi v. b. gibi kütüphanelerden sağlanmıştır. İngilizce kaynakların Türkçe çevirisi, profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Özellikle nesne ve mekan kavramı çerçevesinde sanatsal üretimlerde bulunan
sanatçılar ve sanat eserleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonunda elde edilen bilgiler
doğrultusunda araştırma, içeriği dâhilinde tamamlanmış ve sonuç bölümü oluşturulmuştur. Yapılan araştırma kaynaklardan yapılan alıntılarla desteklenerek tartışma bölümü sunulmuştur. Araştırma; konu açısından, Sanat Eğitimi, nesne, mekan, bir nesne olarak sandalye ve mekan ilişkisini örnekleyen sanatçıların eserleri ile sınırlandırılmıştır.Sanatın gelişim süreci içerisinde gelişen teknolojik olanaklarla sürekli kendini yenileyen sanatçılar eserlerinde de nesne ve mekana yeni anlamlar yüklemiş, nesne ve mekanı hem resimsel anlamda hem de fiziksel anlamda
yeni yaklaşım biçimleriyle yorumlamışlardır. Sanatçılar yorumlarını oluştururken nesne ve mekanla birebir ilişki
içerisine girmiş, nesne ve mekanla özdeşleşerek, nesne ve mekana yeni anlamlar yükleyerek eserlerini yaratmışlardır. Sandalye bir nesne olarak resimsel anlamda yorumlanmasının yanı sıra Kavramsal sanatçıların eserlerinde
bizzat kendi görüntüsünün yer almasıyla, eserle varılmak istenen düşüncenin sanat eseri olmasını sağlayan göstergelere dönüşmektedir. Sanatçının eseriyle mekanla birlikte kurguladığı sandalye yorumları kimi zaman çok boyutlu anlamlar içermektedir. Sandalye sanatçının eserinde resimsel anlamda ya da fiziksel anlamda ele alınış biçimine göre eserin ele alındığı döneme ve sanat akımına ait özellikleri yansıtarak kendini gösterebilmektedir. Nesne
ve nesnenin mekân içerisinde yorumlanışı Sanat Eğitimi v.b. eğitimlerin yanı sıra sanat ve sanatçılar açısından da
incelenmesi önem taşıyan bir konudur. Araştırmada sanatçıların eserlerindeki sandalye-mekân ilişkisi incelenmiş,
bir nesne olarak sandalyenin mekan içerisinde yeni yaklaşımlarla ele alınışının Sanat ve Sanat Eğitimi açısından
önemi betimlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, sanat eserlerinde nesne-mekân ilişkisinin karşılaştırılması ve getirilen yeni yaklaşımların bireylerin aldığı Sanat Eğitimine bu araştırmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişki
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYIK
Atatatürk Üniversitesi

Okan DİŞ
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Örgütte yöneticiler tarafından kullanılan gücün; örgüt iklimi, örgüt kültürü ve iş görenlerin çalışmaları üzerinde
etkisi olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinin etkili ve yeterli yönetim davranışları sergileyebilmeleri güç olgusunun farkında olabilmeleriyle sağlanabilir (Koşar, 2008). Okul yöneticisinin, güç olgusunun çalışanlar üzerindeki
etkilerinin farkında olması etkililik açısından önemlidir. Örgüt iklimi, örgütün çalışanlar tarafından algılanan
psiko-sosyal yönüdür. Örgüt üyelerinin çoğunluğu tarafından algılanan ve örgüte belirli bir kimlik kazandıran
örgüt iklimi kavramı, örgüt içerisindeki insan davranışlarını açıklamada önemli bir yer tutmaktadır (Doğan, 2009).
Örgüt içindeki çalışanların davranışlarını, motivasyonlarını etkileyen etmelerden biri de örgüt iklimidir. Yöneticilerin başlıca görevi, örgütün etkili ve verimli bir şekilde varlığını devam ettirmelerini sağlamaktır. Bu süreçte insan
ilişkilerine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. İnsan ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı örgütlerden
biri de elbette ki eğitim örgütleridir. Çünkü eğitim örgütlerinin girdisi ve çıktısı insandır. Okulların gelişmesi;
eğitim sistemimizin gelişmesini dolayısıyla kaliteli insan yetişmesini sağlayacaktır. Fakat okulların gelişmesi için
okul örgütlerinde olumlu bir örgüt iklimin oluşturulması gerekmektedir. Olumlu bir okul iklimi oluşturulması hususunda birçok değişken sıralanabilir. Bu değişkenlerin içinde ise okul yöneticilerinin önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, yönetici davranışlarının niteliği ve bunların örgüt iklimi üzerindeki etkilerinin neler olduğunun bilinmesi ve örgütlerde ne gibi ortamların meydana gelmesine sebep olabileceklerinin iyice anlaşılabilmesi gerekmektedir (Yapıcıer, 2007). Bireylerin yaşamlarının önemli bir kısmı eğitim örgütlerinde geçmektedir. Eğitim örgütlerinin bireylerin yetiştirilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, toplumsal değerlerin bireylere aktarılması gibi önemli işlevleri vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde okul yöneticilerine ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Burada ise okul yöneticisinin rolü
önemlidir. Okul yöneticisi davranışlarıyla öğretmenleri etkileyebilmelidir. Bu nedenle elindeki güç kaynaklarını
etkili kullanmalıdır. Örgüt iklimi üzerinde okul yöneticilerinin sahip olduğu ve kullandıkları güç kaynakları etkili
olabilir. Okul yöneticilerinin örgüt çalışanları ile olan iletişimi, ortaya koydukları davranışlar çalışanların örgüte
ve birbirlerine karşı olan tutumları üzerinde önemli unsur olarak karşımıza çıkabilir. Bu durum örgüt çalışanlarının
motivasyonlarını etkileyerek örgütün daha kaliteli ürünler oluşturmasını sağlayabilir. Gücün örgüt iklimi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, okulda sağlıklı bir örgüt ikliminin oluşabilmesi için gücün önemli bir faktör olduğu
söylenebilir. Yönetim konusunda bilgili olan ve liderlik davranışları sergileyebilen yöneticiler örgütlerinin sürekliliğini ve gelişimini sağlayabilir. Güç ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, ortaokul yöneticilerinin yönetimde kullandıkları güç kaynaklarının, okul iklimi üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelinde yapılan bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklim arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın evrenini
2013- 2014 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 75 devlet ortaokulunda görev yapmakta olan 1925 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen 35 ortaokulda görev yapmakta olan 385 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel bilgi formu, Koşar (2008)
tarafından geliştirilen “Güç Tipi Ölçeği” ve Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz ve
Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgüt İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizi temel
olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, bilgisayar ortamına aktarılan veriler eksik ya da hatalı
değer uç değerler açısından incelenmiş, ikinci aşamada ise araştırmanın alt problemleri çözümlenmiştir. Hatalı
değer analizinde, yanlışlıkla hatalı girildiği düşünülen değerler düzeltilmiştir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu
bağlantı probleminin olup olmadığına yönelik yapılan analiz sonucunda, VIF değerlerinin 10’dan ve CI değerlerinin de 30’dan küçük olduğu, otokorelasyon için Durbin Watson değerlerinin 1.50 ile 1.93 aralığında olduğu, tolerans değerlerinin .10’un üzerinde olduğu, Skewness and Kurtosis katsayısı değerlerinin -1.13 ile .48 arasında olduğu görülmüş ve elde edilen bu sonuçlardan hareketle çoklu bağlantı probleminin olmadığına karar verilmiştir.
Araştırmada alt problemlerin çözümlenebilmesi için öncelikle her bir alt ölçekte yer alan maddelerin aritmetik
ortalama değerleri belirlenerek o faktör için bir puan hesaplanmıştır. Analizler bu faktör puanları üzerinden yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı (r)
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kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizlerinin yorumlanmasında, standartlaştırılmış Beta (β) katsayıları ve bunların anlamlılığına ilişin t-testi sonuçları dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde .05
anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile okul iklimi arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin, güç kaynaklarının hangi boyutlarının okul ikliminin hangi boyutları ile ilişkili olduğunu
görmek açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Güç kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilen okul yöneticileri okul içinde olumlu bir hava oluşturarak okul amaçlarının etkili bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayabilir.
Okul yöneticileri tarafından kullanılan güç kaynaklarının okul iklimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi okul yöneticilerinin bu konu üzerindeki hassasiyetlerini artırabilir. Bu durum okul yöneticilerinin sahip oldukları güç kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmalarını sağlayabilir. Okul yöneticilerinin sergiledikleri davranışların okul çalışanlarının üzerinde oluşturabileceği etkinin bilinmesi okul yöneticileri için önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, örgüt çalışanlarını etkileyebilen okul yöneticileri, çalışanların güdülenmesini sağlayarak okul içinde olumlu bir havanın oluşmasını sağlayabilir. Araştırma sonuçları okul yöneticilerinin
güç kaynaklarına ilişkin davranışları ne düzeyde kullandıkları hakkında bilgi verecektir. Araştırmanın sonuçlarına
göre, güç kaynakları alt boyutlarından ödül gücü boyutu en yüksek düzeyde algılanan boyut olurken, örgüt iklimine ilişkin dağılımlara bakıldığında ise, işbirlikçi öğretmen davranışları boyutu en yüksek düzeyde algılanan
boyut olmuştur. Güç tipi ile örgüt iklimi ölçeğinin tüm boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, güç tipi ölçeğinin ödül gücü boyutu örgüt iklimi ölçeğinin destekleyici
müdür davranışları, samimi öğretmen davranışları ve işbirlikçi öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve
anlamlı düzeyde, yasal güç boyutu, örgüt iklimi ölçeğinin emredici müdür davranışları, kısıtlayıcı müdür davranışları, umursamaz öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde, destekleyici müdür davranışları ile işbirlikçi öğretmen davranışlarını ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde, zorlayıcı güç boyutu, örgüt
iklimi ölçeğinin emredici müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve
anlamlı düzeyde ve kişilik gücü boyutu, örgüt iklimi ölçeğinin destekleyici müdür davranışları, emredici müdür
davranışları, işbirlikçi öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde, kısıtlayıcı müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutlarını ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
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Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleriyle Öğretmen Liderliği Davranışları Arasındaki İlişki
Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR
Ahi Evran Üniversitesi

Duygusal zekâ; duyguları doğru algılama, değerlendirme ve dışa vurma, duyguları kullanarak ve/veya oluşturarak
düşünceyi kolaylaştırma, duyguları ve duygusal bilgiyi anlama, duyguları düzenleyerek duygusal ve zihinsel gelişimi sağlama yetenekleridir (Mayer, Salovey, 1997). Bir başka tanımda duygusal zekânın; bireyin kendi duygularını anlayabilme, çevresindeki insanları motive edebilme ve ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetebilme yeteneği
olduğu ifade edilmektedir (Petrides ve Furnham, 2000). Tanımlardan hareketle duygusal zekânın insanların kendi
duygularını anlama ve bu doğrultuda karşısındaki insanların da duygularını çözümleme becerisi anlamına geldiği
söylenebilir. Duygusal zekânın başkalarının duygularını anlamanın yanı sıra bu duyguları yönlendirme becerisi
anlamına da geldiği düşünüldüğünde liderlik için önemli bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim örgütlerinin
tek bir kişinin yönetemeyeceği kadar karmaşık bir yapıya sahip olması, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını
özveri ile yerine getirmelerini, liderlik becerilerini işe koşmalarını, okulların amaçlarını üst düzeyde gerçekleştirerek “etkili okul” olabilmeleri için bir zorunluluk hâline gelmiştir (Turan, 2010). Etkili okullar yaratmada öğretmen liderliğinin önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Öğretmen liderliği, öğretimsel vizyon geliştirerek ve paylaşarak sınıf etkinliklerini etkin olarak düzenleyebilme ve okul etkinliklerinde de işlevsel düzeyde roller üstlenebilme ve geliştirebilme yeterliğidir (Can, 2006). Bir başka tanımda öğretmen liderliği, sınıfta etkili eğitim öğretim
liderliği gerçekleştirme, sınıf dışında da liderlik rolleri sergileyebilme, eğitim öğretim ve okul gelişim süreçlerinde
öğrencilerine ve meslektaşlarına örnek olma, iş birlikçi davranışlar oluşturabilme, onlar üzerinde etki yaratabilme
ve çağın getirdiği değişimler karsısında okulu geliştirecek amaçlar çerçevesinde okul toplumunun dönüşmesine
katkı sağlayabilme olarak açıklanmaktadır (Beycioğlu, 2009). Öğretmen liderliğini belirleyen ölçütler; bilgi, kişilik, çevreye uyum sağlama, çevre kalkınmasına katkı sunma, halkla ilişkiler kurma olarak sıralanmıştır (Bursalıoğlu, 1994). Öğretmenlerin liderlik davranışları okulları, küresel değişim içerisinde toplumsal değişim ve yeniliğin
öncüsü konumuna getirebilir (Aydın, 2010). Yapılan çalışmalar, bireyi diğerlerinden ayırıp etkili ve başarılı bir
lider yapabilecek özelliklerden bir tanesinin de duygusal zekâ olduğunu göstermektedir (Doğan ve Demiral, 2007;
Johnson ve Indvik, 1999; Weymes, 2003). Liderlikte duygusal zekâ, IQ’dan daha önemli görülmektedir (Goleman,
1998). İnsanları, etkili bir şekilde yönetmek ve örgütleri ya da bir amaç için bir araya gelmiş insan topluluklarını
başarıya ulaştırmak isteyen ve liderlik iddiasında bulunan bireylerin kendi duygularını kontrol etmeleri, sorumlu
oldukları kişilerin duygularını anlamaları ve yönetmeleri gerekir (Doğan, 2005). Lider pozisyonunda yer alan birey, sürekli olarak astlarının, müşterilerinin, yöneticilerinin duygusal talepleri ile kuşatılır. Bu duygusal talepleri
fark edebilen, değerlendiren ve onlara uygun duygusal tepkiler verebilenler etkin liderler olacaklardır (Acar, 2002).
Liderler, duygusal zekâlarından alacakları güçle daha etkili olacaktır (Acar, 2001). Zira sorumlu olduğu, ilişki
içinde olduğu kişilerin duygularını anlayabilen, yönetebilen lider, belirlenen amaçlara ulaşmada en etkili kaynak
olan insan kaynağını daha etkili bir şekilde kullanmış olacaktır. Duygusal zekâ düzeyi yüksek olan bireylerin liderlik özelliğine sahip olması, liderlik becerilerini sergilemeleri, daha etkili liderler olmaları beklenir. Bu durum,
öğretmen liderler için de geçerlidir. Kendi duygularını kontrol etmede; öğrencilerinin, meslektaşlarının ve okul
yöneticilerinin duygularını anlamada, yönlendirebilmede daha yeterli öğretmenlerin öğretmen liderliği becerilerini
haiz olacaklarını ve öğretmen liderliği becerilerini daha sık gerçekleştireceklerini iddia etmek mümkündür. Yukarıdaki açıklamalar ışığında öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleriyle öğretmen liderliği davranışları arasında bir
ilişki olup olmadığının bilinmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Ulaşılabilen alanyazında, öğretmenlerin
duygusal zekâlarıyla öğretmen liderliği davranışlarını ilişkilendiren çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı,
ortaokul öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleriyle öğretmen liderliği davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Nicel olan bu çalışmada, duygusal zekâ, öğretmen liderliği ve duygusal zekâ düzeyi ile öğretmen liderliği
arasındaki ilişki teorik çerçevede incelenmiştir. Araştırmada, durumun genel olarak betimlenmesi amacıyla genel
tarama (Karasar, 2009) ve ilişkisel tarama (Fraenkel ve Wallen, 2009) modelleri kullanılmıştır. Tarama modeli,
araştırılan konuyu, kendi koşulları içinde, geçmişte ya da hâlen var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır.
Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evren hakkında, evrenin tümü ya da evrenden alınacak bir
grup üzerinde yürütülen çalışma modelidir (Karasar, 2009). İlişkisel tarama modeli ise iki veya daha fazla değişken
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arasındaki ilişkinin betimlenmesi amacıyla yararlanılan modeldir (Fraenkel ve Wallen, 2009). Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir merkezde görev yapan toplam 641 ortaokul öğretmeninden 325’i, yani evrenin yarıdan
fazlası oluşturmaktadır. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ve Acar (2001) tarafından yeniden düzenlenen “Bar-On EQ-i
Duygusal Zekâ Ölçeği” ve öğretmen liderliği davranışlarıyla ilgili görüşlerini belirlemek için de Beycioğlu (2009)
tarafından geliştirilen “Öğretmen Liderliğine İlişkin Algı ve Beklenti Belirleme Ölçeği-ÖLAB” kullanılmıştır.
Ayrıca demografik bilgilerini elde edebilmek amacıyla kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen
bulgular değerlendirilirken istatistiksel analizler için istatistik paket programı SPSS (Statistical Package for Social
Sciences, Version 17.0) kullanılmıştır. Yapılan anketler programa aktarılmış ve araştırma analizleri bu programda
tamamlanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken betimsel istatistiksel metotların (frekans, yüzde, ortalama,
standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (independent samples) t testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası
karşılaştırmalarında tek yönlü (one way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleriyle öğretmen liderliği davranışları arasındaki ilişki korelasyon ve
regresyon analizleriyle tespit edilmiştir. Regresyon analizinde bağımsız değişken olarak duygusal zekâ boyutları,
bağımlı değişken olarak ise öğretmen liderliği davranışları belirlenmiştir.Analizler sonucunda ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ boyutlarındaki düzeyleri ile öğretmen liderliği davranışları boyutlarındaki davranışlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre; 1. Ortaokul öğretmenlerinin kişisel
becerileri, kurumsal gelişme davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 2. Ortaokul öğretmenlerinin kişisel becerileri, meslekî gelişim davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı
olarak etkilemektedir. 3. Ortaokul öğretmenlerinin kişisel becerileri, meslektaşlarla iş birliği davranışlarını pozitif
yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 4. Ortaokul öğretmenlerinin kişiler arası becerileri, kurumsal gelişme davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 5. Ortaokul öğretmenlerinin kişiler arası becerileri, meslekî gelişim davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak
etkilemektedir. 6. Ortaokul öğretmenlerinin kişiler arası becerileri, meslektaşlarla iş birliği davranışlarını pozitif
yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 7. Ortaokul öğretmenlerinin uyumlulukları, kurumsal gelişme davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 8. Ortaokul öğretmenlerinin
uyumlulukları, meslekî gelişim davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 9.
Ortaokul öğretmenlerinin uyumlulukları, meslektaşlarla iş birliği davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan
anlamlı olarak etkilemektedir. 10. Ortaokul öğretmenlerinin stresle başa çıkma becerileri, kurumsal gelişme davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 11. Ortaokul öğretmenlerinin stresle
başa çıkma becerileri, meslekî gelişim davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 12. Ortaokul öğretmenlerinin stresle başa çıkma becerileri, meslektaşlarla iş birliği davranışlarını pozitif yönde
istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 13. Ortaokul öğretmenlerinin genel ruh durumları, kurumsal gelişme davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir. 14. Ortaokul öğretmenlerinin
genel ruh durumları, meslekî gelişim davranışlarını pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilemektedir.
15. Ortaokul öğretmenlerinin genel ruh durumları, meslektaşlarla iş birliği davranışlarını pozitif yönde istatistiksel
açıdan anlamlı olarak etkilemektedir.
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Yabancı Öğretmenlerin Gözünden Türkiye’de Öğrenme ve Öğretme Kültürü: Sorunlar ve Öneriler
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Günümüz toplumları 20. yüzyılın sonlarında etkisini gösteren ve küreselleşme denilen bir değişim ile karşı karşıyadır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak örgütlerde farklı kültür ve uluslardan çalışanları görmek de olağan bir
hale gelmiştir. Bu sebeple küreselleşen dünyada farklı kültürlere sahip çalışanların örgüte uyumunu sağlamak ve
bu örgütlerde çalışma ilişkilerini yönetmek önem kazanmıştır. Türkiye’de son yıllarda özellikle dil eğitimi için
yabancı uyruklu öğretmenlerin işe alındığı bilinmektedir. Bu doğrultuda genellikle ana dili İngilizce olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının [MEB] da izni doğrultusunda sözleşmeli olarak Türkiye’de çalıştırılmaktadır.
Yabancı öğretmenler, çoğunlukla özel kurumlarda, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde öğretmen; uzman ya da usta
öğretici olarak çalıştırılabilmektedir. Buna göre yabancı öğretmenlerin alacağı maaşın üst sınırı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri
ve Seçimlerine Dair Yönetmelik” isimli yönetmelik ile belirlenirken, yurtta kalabilme süreleri de yine aynı yönetmelik ile sınırlandırılmıştır (MEB, 1986). Yurtdışında herhangi bir iş için çalışan vatandaşlara “expatriate” denilmektedir. Expatriate kavramı, İngilizce bir kelime olup Türkçesi “kendi ülkesinin dışında yabancı bir ülkede çalışan” olarak tanımlanmaktadır. Türkçedeki göçmen (immigrant) kelimesinin, tam olarak kavramın anlamını karşılamadığı söylenilebilir. Bu kavram aynı zamanda kurumsal göçmenlik ve bireysel göçmenlik olarak ikiye ayrılmaktadır (Peltokorpi ve Froese, 2009). Kurumları tarafından, kurumun küresel gelişimini sağlaması amacıyla gönderilen kişilere kurumsal göçmen; kendi kararları doğrultusunda giden kişilere ise bireysel göçmen denilebilir. Bu
kapsamda Türkiye’de çalışan yabancı öğretmenler, bireysel göçmen olarak nitelendirilebilir. Yabancı uyruklu öğretmenler, gittikleri ülkelerde bazı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Arkadaşlarından ve aileden uzakta olmak, sıkıntı
doğuracak en önemli etken olarak görülmektedir. Ayrıca başka bir ülkede yabancı durumunda kalındığı için, çalışılan ülkenin kültürüne uyum sağlanması zaman gerektirmektedir. Bunların yanı sıra ödeme koşullarının ve yaşam
standartlarının, hem elde edilen pozisyona hem de kişiye göre çok farklılık göstermesi, çalışanlar açısından önemli
sıkıntılar oluşturabilmektedir (Oliver, 2009). Aras (2007) tarafından yapılan bir araştırmada, MEB tarafından Almanya’daki okullarda görevlendirilen Türk öğretmenlerin çalışma koşullarının Alman öğretmenlerle aynı olmaması, velilerden gerekli desteğin sağlanmaması gibi mesleki, Alman vatandaşları ile eşit sosyal güvenceye sahip
olmama, dini ve milli bayramlarda Almanya’da bulunmak zorunda olma gibi sosyo-kültürel ve sağlık harcamalarının gelire göre yüksek olması gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir. Wu ve Ang (2011),
göçmenlerin yaşadığı yere çabuk alışabilmesi için üç öneri sunmaktadır: 1)Kültürel arası farklılıkların anlaşılması
ve adaptasyonun sağlanması için uyum eğitimi yapılmalıdır. 2) Göçmen kişinin başka ülkede kaybettiği zamanını
telafi edebilmek adına maddi imkânlar yeterince sağlanmalıdır. 3)Örgütlerin küresel gelişimini sağlaması beklenilen bu göçmenlerin kariyer gelişiminin güvence altına alınması gerekmektedir. Yukarıdaki öneriler incelendiğinde, göçmenlerin örgütlerin küresel gelişimini sağlamak gibi bir rolünün olduğu, bu nedenle onlara belirli imtiyazların sağlanabileceği belirtilebilir. Bu açıdan küreselleşmeyi amaçlayan eğitim sistemlerinde, farklı kültürlerden öğretmen barındırmanın öneminin her geçen gün arttığı söylenebilir. Bu öğretmenlerin uyum problemlerinin
ve öğrenme-öğretme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların irdelenmesinin de öğretmenlerin işlerini daha etkili ve
başarılı bir şekilde yapmaları bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Uluslararası literatürde yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili çalışmalar (Sheng Li, 1999; Oliver, 2009; Devitt, 2014) olmasına rağmen; ulusal literatürde bu konuda yapılmış herhangi çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple küresel çağda yabancı öğretmenler için
bir seçenek hâline gelen Türkiye’de yabancı uyruklu öğretmenlerin durumunun incelenmesi, ayrıca Türk Eğitim
Sistemine karşı bakış açıları ve Türk kültürüne uyumlarının sorgulanması gerekli görülmektedir. Bu araştırmanın
problemi; Ankara ilinde görev yapan yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkiye’de öğrenme ve öğretme kültürüne
bakış açılarının, öğrenme-öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunlarının ve çözümlerinin ne olduğudur. Bu kapsamda araştırmanın amacı; Ankara ilinde görev yapan yabancı uyruklu öğretmenlerin, Türk öğrenme ve öğretme
kültürü hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: Yabancı uyruklu öğretmenlerin; 1) Türkiye’de öğrenme ve öğretme kültürüne ilişkin algıları nelerdir? 2) Türkiye’de
öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 3)
Türk Eğitim Sistemine yönelik, a)
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Olumlu b)Olumsuz görüşleri nelerdir? 4)Karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin önerileri nelerdir?Araştırmada yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkiye’deki öğrenme ve öğretme kültürüne ilişkin algılarının ve
bu süreçte karşılaştıkları sorunların derinlemesine belirlenmesi amaçlandığından, araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu çalışmadaki olgu, Türkiye’deki öğrenme ve öğretme kültürüdür. Patton’a (2014) göre olgubilim çalışmaları; insanların deneyimi nasıl anlamlandırdığını ve hem
bireysel hem de paylaşılan anlam olarak deneyimi bilince nasıl dönüştürdükleri üzerine odaklanır. Çalışma grubu
olarak belirli özellikleri karşılayan kişilerle görüşme yapılacağı için ölçüt örneklem yöntemi kullanılacaktır. Bu
çalışmada ölçüt Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu öğretmenlerdir. Bu kapsamda Ankara ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 10 yabancı uyruklu öğretmen çalışma grubuna seçilecektir. Bu çalışmada verilerin toplanması için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılacaktır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanacaktır. Geçerlik ve Güvenirlik Görüşme formu hazırlanırken literatürde kendi ülkesi dışında çalışan yabancı öğretmenlerle ile ilgili yapılan çalışmalar incelenecek ve
bu doğrultuda yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanacaktır. Hazırlanan bu görüşme formu kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine sunulacaktır. Uzmanlardan gelen görüşler değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüşme formuna son şekli verilecektir. Araştırmanın dış güvenirliğinin sağlanmasında Yıldırım
ve Şimşek’in (2011) önerdiği ayrıntılı betimleme tekniğe başvurulacaktır. Bu kapsamda katılımcıların özellikleri
açık bir şekilde tanımlanacak ve araştırmada izlenen veri toplama ve analiz süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer
verilecektir. İç güvenirliğin sağlanması için ise, bulgular sunulurken katılımcı görüşlerinden bazılarına, doğrudan
alıntılarla yer verilecektir. Araştırma sonuçlarının doğruluğunu sınamak için meslektaş teyidine başvurulacak, veriler üç araştırmacı tarafından birbirlerinden bağımsız olarak analiz edilerek yorumlanacaktır. Ayrıca Miles ve
Huberman’ın (1994) önerdiği “uzmanlar arası görüş birliği yüzdesi” hesaplanarak araştırmacıların görüş birliği
sınanacaktır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Toplanacak verilerin analizinde ise Nvivo 10
Paket Programı kullanılacaktır. Bu kapsamda öncelikle görüşmelerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına doğrudan aktarılarak ortaya çıkan ham veriler düzenlenecek, sonrasında Nvivo programı ile analiz edilecektir.Son
zamanlarda ortaya çıkan küreselleşmenin etkisiyle birlikte örgütlerin etkililikleri ve verimlilikleri üzerine tartışmalar hız kazanmıştır. Böylece örgütlerin verimliliğinde önemli bir paya sahip olan insan faktörü ön plana çıkmış,
farklı kültür ve uluslardan çalışanların örgüte uyumunu sağlamak önem kazanmıştır. Bu açıdan yabancı çalışanların örgütte yaşadıkları uyum sorunlarının tespit edilmesi önemli görülmektedir. Küreselleşmeyi amaçlayan eğitim
örgütlerinde de yabancı uyruklu öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecinde yaşadıkları sorunların tespiti bu
öğretmenlerin örgüte uyumlarının sağlanması ve eğitimin kalitesinin artırılması bakımından anahtar bir role sahiptir. Bu araştırma sonucunda Türkiye’de çalışan yabancı öğretmenlerin Türk öğrenme ve öğretme kültürüne
ilişkin algılarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yabancı öğretmenlere göre Türk öğrenme ve öğretmen kültürünün özellikleri, öğretmenlerin öğrenme ve öğretmen sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara
ilişkin çözüm önerileri ile Türk Eğitim Sistemi ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerinin elde edilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek bulgular, literatürde yer alan çalışmalar ışığında ve katılımcılardan elde edilen bilgilere göre
temalandırılarak sunulacaktır. Ayrıca bulgular bilimsel verilerle tartışılacak ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda kültürel farklılıkların yönetilebilmesi için öneriler sunulacaktır.
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Eğitim Yöneticilerinin Yönetim ve Öğretmenleri Etkileme Becerilerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi
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İstanbul Tuzla Atatürk İlkokulu

Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak büyük toplumsal değişmeler yaşanmakta ve yaşadığımız çağ “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu hızlı gelişme ve değişmeler; okulların da daha yaratıcı,
etkili ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olmasını gerektirmektedir. Bunun için de okuldaki personelin, örgütsel amaçlar etrafında birleşmesi, okula kendini adamaları ve bağlılıkları sağlanmalıdır. Okullarda eylemleri
başlatıp, sürdürmek ve devam ettirmek birinci derecede okul müdürünün sorumluluğundadır. Okul müdürleri; öğretmenleri güdülemede, örgütsel amaçlar etrafında birleştirmede, kendilerini okula adamalarını sağlamada ve en
önemlisi de eğitim-öğretim sürecini geliştirmede etkilerini kullanmak zorundadır. Aynı zamanda bunları sağlarken
de, öğretmenler üzerinde değişik etkileme yollarına ilişkin davranışları göstermek durumundadırlar. Bu yüzden
okul müdürleri; etkilemenin önemi, etkileme yolları ve bu yollara ilişkin davranışları bilmeli ve okullarında da
uygulamalıdırlar. Bunun için de bu alanda yeterliğe sahip olmaları gerekir (Akçay, 2003: 157). Okulun yönetim
yapısı, yöneticilerin eğitim yönetimi alanında yetişmiş olup olmaması, yönetsel anlayış ve işleyişi, sınıfı etkiler.
İyi eğitim, yönetsel desteğe bağlıdır. Okul yöneticileri, tüm yöneticiler gibi, yönettikleri kesime hizmet vermekle
yükümlü olduklarını, hizmet sektöründe çalışan birer “kamu görevlisi” olduklarını unutmamalı, buna uygun davranmalıdırlar. Yöneticilik, yetkinin kişisel amaçlar için keyfî kullanılabildiği bir iş değildir. Etkili okullardaki eğitim yöneticilerinin, öğretim liderliği yanının güçlü olanlar olduğu görülmüştür. Bunlar, yönetimin eğitim için bir
araç olduğunu bilen, yönetimi eğitimin hizmetinde kullanan, eğitimle çok yakından ilgilenen yöneticilerdir (Ağaoğlu, 2008: 21). Yönetimlerin temel görevi okulları amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Okullarımızın etkili
yönetilemediğinin onlarca kanıtı bulunmaktadır. Türk Eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştiremediği yetiştirdiği öğrencilerden anlaşılmaktadır. Sınav sonuçları, öğrencilerin birbirleriyle, büyükleri ve küçükleriyle ilişkileri,
üretken, ulusal ve çağdaş değerleri kazanmadan mezun olan öğrenciler birkaç gösterge olarak alınabilir (Balcı,
2006: 256).Türkmen (2011: 19)’e göre yıllarca yöneticilik yaptığı halde zaman zaman çıkmaza giren çözümsüzlük
içinde bocalayan yöneticilerin sayıca küçümsenmeyecek kadar fazladır. Birçok yönetici ideal yönetici reçetelerinin arayışı içinde hayatlarını tüketirler. Oysa her duruma uyan reçetelerin yaratılması son derece zor hatta
imkânsızdır. Yönetimle ilgili yapılmaya çalışılan bilginin paylaşılması ve mükemmel yönetime ulaşma konusunda
arzu edilen mesafelerin alınmasıdır. Eğitim sistemi eğitim hizmetinin üretildiği yerler olan okullar aracılığıyla
kendisinden beklenen rolleri yerine getirir. Okul dışında kalan diğer tüm eğitim örgütlerinin varlık nedeni, okulun
işlevini daha etkili biçimde yerine getirmesine yardımcı olmaktır. Eğitimin amaçlarının gerçekleşmesi, okulun iyi
örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine bağlıdır. Eğitim yönetiminin bir alt alanı okul yönetimidir ancak eğitim yönetiminde okul yönetiminin ayrı ve önemli bir yeri bulunmaktadır (Bayrak, 2011: 83). Okul müdürünün hangi
davranışlarının söz konusu çıktıları etkilediği, dolayısıyla ideal bir öğretim liderliğinin hangi boyut ve davranışlardan oluştuğu konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır. Söz konusu çıktılarla, müdürün öğretim liderliği davranışları arasındaki ilişkileri belirlemek için farklı türde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, örnek olay araştırmaları, tarihsel/etnografik araştırmalar, karşılaştırmalı araştırmalar (başarılı ve başarısız okulların birbiriyle karşılaştırılması) biçiminde olabilmektedir. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların sonuçlarını, teorik bir çerçeve ve modelde bütünleştirmek güç olmaktadır (Şişman, 2010: 149).Eğitim sisteminin verimliliği okul yönetiminin amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Okul yönetiminin amaçlarını gerçekleştirmesi ise büyük ölçüde okul yöneticisinin, yönetim ve liderlik yeterliklerine sahip olması ve bunları uygulayıp çalışanları etkileyebilmesine bağlıdır.
Tüm bu açıklamalar ışığında bu araştırmanın problem cümlesi “ilkokullarda eğitim yöneticilerinin yönetim ve
öğretmenleri etkileme becerilerinin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirilmektedir?” şeklinde ifade edilebilir.
Bu araştırma var olan durumu olduğu gibi betimlemeye çalıştığı için ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Tarama modelinde araştırmaya konu olan olay birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu
gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, onu
uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2003: 77). Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Tuzla ilçesi sınırları içerisinde yer alan resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem ise Tuzla ilçesinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 20 ilkokulda gönüllü olarak
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araştırmaya katılan 367 öğretmenden oluşmaktadır.Araştırmada veri toplamak amacıyla “Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Ölçeği; Uygun (2006) tarafından yapılmış, iç tutarlık katsayısı olan Cronbach Alpha değerinin, 0.92 olarak hesaplandığı tespit edilmiştir. Yönetim Becerileri Ölçeği; Quast ve Hazucha (1992) tarafından
geliştirilen, Şekerci (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin iç tutarlık kat sayısı olan Cronbach Alpha değeri
0.95 olarak bulunmuştur.” Ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS paket programı
yardımıyla çözümlenir. Ölçeğin birinci bölümüyle ilgili verilere ilişkin frekans ve yüzde dağılımı alınmış, öğrencilerin tutumlarının ve algılamalarının belirlenmesine yönelik olarak aritmetik ortalama ve standart sapma, tutumlar arasında farklılığı ortaya koyabilmek için ikili karşılaştırmalarda (Cinsiyet, medeni durum) dağılım durumuna
göre “t” testi, ikiden fazla değişken gruplarının karşılaştırılmasında (yaş, kıdem) dağılım durumuna göre tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Farklılığın anlamlı bulunması durumunda Scheffe testi uygulanmıştır.
Yönetim ve öğretmenleri etkileme becerisi arasındaki ilişkileri tespit etmek için Pearson momentum çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır. Görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α < 0.05 anlamlılık düzeyinde
test edilmiştir.1-Okul müdürlerinin yönetim becerilerinin öğretmen algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. 2-Okul müdürlerinin yönetim becerilerinin öğretmen algılarına göre cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, okutulan sınıf ve eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 3-Eğitim bölgesi değişkenine göre grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılığın 1. Bölge ve 2. Bölge
ile 3 ve 4. Bölgeler arasında 3. ve 4. Bölge lehine anlamlı farklılık görülmüştür. 3. Ve 4. Bölgede çalışanlar diğer
bölgelerde çalışanlara göre yöneticileri daha olumlu değerlendirmektedirler. 4-Okul müdürlerinin öğretmenleri
etkilemelerinin öğretmen algısına göre orta düzeyde olduğu görülmüştür. 5-Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemelerinin öğretmen algısına göre cinsiyet, medeni durum, okutulan sınıf ve eğitim durumlarında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin öğretmenleri etkileme davranışlarını
gösterme düzeylerine ilişkin algıları cinsiyet, branş, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark
göstermemektedir.
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Okul, bireylerin yaşamına etki eden önemli yerlerden biridir. Nitekim öğrenmenin gerçekleşmesinden kişiliğin
biçimlenmesine kadar pek çok şey okulda yöneticiler ve öğretmenler tarafından öğrencilere sunulmaktadır. Okul
yöneticisi ve öğretmenler okulu okulun amaçlarına uygun bir biçimde yaşatmakla görevlidirler. Ancak günümüzde
gerek okul yöneticilerinin gerekse öğretmenlerin görevleri her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bu
kaotik ortamda özellikle okul paydaşlarının okul yöneticilerinden beklentileri geçmişe oranla daha da artmıştır.
Okul yöneticileri eskisi gibi sadece yöneticilik özelliklerini sergileyerek okullarını yönetemez olmuşlardır. Bu
nedenle okul yöneticileri, kendilerinden beklenen yöneticiliğin yanında okullarını etkili ve verimli bir biçimde
yönetebilmek için çağdaş liderlik rollerini de sergilemelidirler. Örgütsel amaçların gerçekleşmesinde lidere önemli
görevler düşmektedir. Okulda okulun amaçlarını gerçekleştirmede lider olması beklenen kişiler öncelikle okul
yöneticileridir. Okulların başarılı olmasında okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışları önemli rol oynamaktadır. Okul müdürlerinden beklenen öğretimsel liderlik diğer liderlik özelliklerine göre okul yöneticilerinden
görece en çok beklenen liderlik biçemlerinden biridir. Findley ve Findley’e (1992: 103) göre öğretimsel liderlik,
diğer liderlik alanlarına göre öğrenciler, öğretmenler, öğretim programı ve öğretme-öğrenme süreçleri ile doğrudan ilgilenmeyi gerektiren bir liderlik alanıdır. Esasında bu liderlik alanı içerisinde bir okulu tanımlayan ve şekillendiren; öğretme, öğrenci ve toplum gibi üç önemli güç alanı bulunmaktadır. Okulun etkili olması, bu üç gücün
müfredat programı doğrultusunda etkileşim içinde çalışmasına bağlıdır. Öğretimsel lider olan okul yöneticilerinin
temel görevi de öğretimin niteliğini yükseltmek için bu güçleri okulun amaçları doğrultusunda ustalıkla koordine
edebilmektir (Akt. Işık ve Aksoy 2008: 236). Okulların varlık nedeni olan öğrenciler okulların en değerli kaynaklarından biridir. Bu kaynağı programlar dahilinde istenilenleri vermek ise diğer önemli bir değer olan öğretmenler
vasıtası ile yerine getirilmektedir. Yaşanan değişime ve gelişime paralel olarak artık insan kaynağına değer verip,
çalışan üzerine odaklanmaya başlayan yönetim yaklaşımları gün geçtikçe daha önem kazanmıştır (Serin, 2011: 12). Okulların istenen amaçlara ulaşması için okul müdürlerinin öğretmenlerinin okula olan bağlılığını arttırması
gerekmektedir. Bunun içinde elindeki en önemli güçten biri olan öğretimsel liderlik gücünü kullanması gerekmektedir. Örgütsel bağlılık, bireyin çalıştığı örgüt ve örgütün yönetsel amaçlarına yönelik gösterdiği bütünleşme duygusu ve örgütün başarısı için çaba göstermeye, kararlara katılmaya ve yönetsel değerleri içselleştirmeye kendini
bütünüyle hazır hissetmesidir (Balay, 2000; Bakan ve Büyükbeşe, 2006: 123). Çağdaş yöneticilerden, çalışanların
örgüte bağlılıklarının sağlanması ve artırılması için gereken çabayı göstermeleri gerekmektedir. Her şeyden önce,
çalışan bağlılığını sağlamak için yöneticilerin sahip oldukları kalıplaşmış, katı bürokratik davranışlardan kurtulmaları gerekmektedir. Örgütlerde görev yapan yöneticilerin güvene ve saygıya dayalı olumlu bir çalışma ortamı
oluşturmalarını sağlayan ve çalışanın gözünde yöneticiyi değerli kılan liderlik davranışlarıyla, çalışanın yaptığı işi
daha verimli ve arzu ederek yapmasını sağlayan örgütsel bağlılık unsurları çalışanları etkileyen önemli faktörlerdir
(Serin, 2011: 3). Okul yöneticileri okullarının varlığını etkili bir şekilde sürdürebilmek ve belirlediği amaçlar doğrultusunda hareket edebilmek için öğretmenlerinin ve diğer personelinin kuruma karşı olan bağlanma ve sahiplenme duygularını artırmak zorundadırlar. Bu sayede geleceğe dönük planlar yapabilir ve bu planlar doğrultusunda
çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilirler (Topaloğlu, Koç ve Yavuz, 2008). Okul yöneticileri
yaptıkları öğretimsel liderlik ile öğretmenlerinin okula olan bağlılıklarını artırarak onların etkili ve verimli çalışmasını sağlayabilirler. Okul yöneticileri yöneticilikleri yanında çağdaş liderlik davranışları da sergilemelidir ki
okul paydaşlarının okula karşı bağlılıkları artırabilsin aksi takdirde sadece yöneticilik yaparak çalışanların okula
bağlılıklarını artıramazlar. Okulların amaçlarına ulaşmasında, kısaca etkili okulların oluşmasında öğretmenlerin
duyduğu bağlılık hissinin son derece önemlidir. Ancak bu bağlılık hissinin oluşmasında okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının belirleyici bir unsur olduğu düşünülmektedir. Özellikle temel eğitimin kilit noktası
olduğu düşünülen ilkokullarda okul müdürlerin sergilediği öğretimsel liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi, bu algılarının örgütsel bağlılık ile olan ilişkisinin ortaya konması önemli
görülmektedir. Nitekim bu çalışmanın problemi; ilkokul öğretmenlerine göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik
rollerine ilişkin algıları ne olduğu ve örgütsel bağlılıkları ile ilişkisidir.İlkokul öğretmenlerinin ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını ile örgütsel bağlılık düzeylerini ve bunlar arasındaki ilişkinin belirlenmesini
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amaçlayan bu çalışma ilişkisel tarama modelindedir ( Borg ve Gall, 1989; Balcı, 2009). Bu araştırma ile kamu
ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin algıları ve öğretmenlerin okullarına bağlılıkları arasında ilişki, öğretmenlere uygulanan ölçeklerle öğretmen değerlendirmelerine
göre betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini; Aydın ili Söke ilçesinde bulunan 40 resmi ilkokulda, 2013-2014 eğitim öğretim yılında görev yapan toplam 399 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından tam sayım yapılarak evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ancak üç okul araştırmaya katılmamış, geri kalan
37 okuldan gönüllü olarak araştırmaya katılan 326 ilkokul öğretmeni ile çalışılmıştır. Verilerin düzenlenmesi sırasında 3 adet veri toplama aracı uygun doldurulmadığı için araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırma 323 ilkokul
öğretmeni üzerinden yürütülmüştür. Araştırma anketinin uygulanabilmesi için Aydın Söke ilçe Milli Eğitim müdürlüğünden izin istenmiş; uygulama izni alınmış ve sonra uygulama yapılacak okullar bizzat araştırmacılar tarafından ziyaret edilerek öğretmenlere gerekli açıklamalar yapılarak doldurmaları için araştırma anketi bırakılmış ve
iki hafta içerisinde dağıtılan tüm anketler toplanmıştır. Bu okullardan toplanan veriler doğal olarak araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmuştur.Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin elde edilen verilerin analizi sonucu; 197’si (% 60,4) kadın, 129’u (% 39,6) erkek; 263’ü (% 80,7) evli, 63’ü 19,3) bekar; 58’inin
(% 17,8) 30 yaş ve altı; 119’unun (% 36,5) 31-40 yaş; 91’inin (% 27, 9) 41-50 yaş; 58’inin (% 17,8) 51 yaş ve
üzerinde; 266’sı (% 81,6) sınıf öğretmeni, 60’ı (% 18,4) branş öğretmeni; 5 yıl ve daha az hizmet süresine sahip
öğretmen sayısı 46 (% 14,1); 6-10 yıl hizmet süresine sahip öğretmen sayısı, 64 (% 19,6); 11-15 yıl hizmet süresine
sahip öğretmen sayısı, 55 (% 16,9); 16-20 yıl hizmet süresine sahip öğretmen sayısı, 51 (% 15,6); 21 yıl ve üzeri
hizmet süresine sahip öğretmen sayısı, 110 (% 33,7); 5 yıl ve altı aynı okulda görev yapan öğretmen sayısı 185 (%
56,7); 6 -10 arası aynı okulda görev yapan öğretmen sayısı, 84 (% 25,8); 11 yıl ve üzeri aynı okulda görev yapan
öğretmen sayısı 57 (% 17,5); 249’u (%76,4) eğitim fakültesi; 18’i (% 5,5) fen edebiyat fakültesi; 9’u (% 2,8)
lisansüstü ve 50’si (%15,3) diğer fakülte mezunu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin görev yaptıkları
okulun sosyo-ekonomik durumu incelendiğinde ise, 160’ının (% 49,1) düşük; 157’sinin ( % 48, 2) orta ve 9’unun
(% 2,8) yüksek olan okulda görev yaptığı tespit edilmiştir. “Okulun amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması”
boyutunda en üst düzeyde algılanan “ Okulun genel amaçlarını, öğretmen ve öğrencilere açıklar.” ( = 4,14) ifadesi
iken, en düşük düzeyde algılanan ise “Öğrenci başarısı konusunda herkesi, yüksek beklentilere sahip olmasına
teşvik eder.” ( = 3,85) ifadesidir. “Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi” boyutunda en üst düzeyde
algılanan “ Derslerin zamanında başlatılmasını ve bitirilmesini sağlar.” ( = 4,26) ifadesi iken, en düşük düzeyde
algılanan “Sınıf içi öğretim zamanının etkili kullanımını sağlamak için sınıfları ziyaret eder.” ( = 3,57) ifadesidir.
“Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi” boyutunda en üst düzeyde algılanan “Okulun başarı durumunu yazılı ya da sözlü olarak öğretmenlere bildirir.” ( =4,05) ifadesi iken, en düşük düzeyde algılanan “Öğretim
programlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için öğretmenlerle görüşür.” ( =3,69) ifadesidir. “Öğretmenlerin Desteklenmesi ve geliştirilmesi” boyutunda en üst düzeyde algılanan “Kendilerini mesleki yönden geliştirebilecekleri fırsatlardan öğretmenleri haberdar eder.” ( =3,84) ifadesi iken, en düşük düzeyde algılanan “Öğretmenlere konferanslar vermek için okul dışından konuşmacılar çağırır.”( =2,71) ifadesidir. “Düzenli Öğrenme-öğretme
çevresi ve iklimi oluşturma” boyutunda en üst düzeyde algılanan “Birey ve gruplar arası çatışmalardan okulun
zarar görmesini engeller.” ( =4,12) ifadesi iken; en düşük düzeyde algılanan “Okulda öğretmen ve öğrencilerin
zevkle çalışabilecekleri fiziksel ortamlar hazırlar.”( =3,79) ifadesidir. İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik rolleri boyutlar bazında değerlendirildiğinde görece en üst düzeyde algılanan Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşılması ( =4,00) rolü iken bunu sırası ile, Düzenli Öğrenme-Öğretme Çevresi ve İklimi Oluşturma ( =3,94) ,
Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi ( =3,91) , Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi ( =
3,85) ve “Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi”( =3,46) rolü izlemektedir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel liderliğine ilişkin algıları demografik değişkenlere göre incelendiğinde; cinsiyet, medeni durum,
görev durumu ve eğitim durumunun anlamlı bir farklılık yaratmadığı ancak yaş, hizmet süresi ve sosyo ekonomik
durumun tüm boyutlarda anlamlı farklılıklar yarattığı; okuldaki çalışma süresinin ise okul amaçlarının belirlenmesi
ve paylaşılması rolünün dışında diğer tüm öğretimsel liderlik rolleri algılarında anlamlı düzeyde farklılık yarattığı
tespit edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin duygusal bağlılıklarına ilişkin maddeler arasında en üst düzeyde algıladığı “Bu okulun sorunları bana gerçekten kendi sorunlarımmış gibi gelir.” ( =3,87) ifadesi iken, en düşük düzeyde
algıladığı “Kariyerimin geriye kalan bölümünü bu okulda geçirmek bana mutluluk verir.” ( =3,21) ifadesidir. İlkokul öğretmenlerinin devamlılık bağlılıklarına ilişkin maddeler arasında en üst düzeyde algıladığı “Şu anda bu
okulda çalışmak benim için bir istek olduğu kadar bir zorunluluktur.” ( =3,25) ifadesi iken; en düşük düzeyde
algıladığı “Şu anda bu okuldan ayrılırsam bütün hayatım alt üst olur.” ( =2,08) ifadesidir. İlkokul öğretmenlerinin
normatif bağlılıklarına ilişkin maddeler arasında en üst düzeyde algıladığı “Bu okul öğretmenlerin sadakatini hak
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ediyor.” ( =3,35) ifadesi iken; en düşük düzeyde algıladığı “Öğretmenler okula karşı kendilerini borçlu hissediyorlar.” ( =2,37) ifadesidir. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık boyutları içerisinde en yüksek ortalamaya
sahip olan boyutun “Duygusal Bağlılık” boyutu ( = 3,47) olduğu, bunu sırası ile genel bağlılık ( = 3,04), devamlılık
bağlılığı ( = 2,86) ve normatif bağlılık ( = 2, 78) boyutu izlediği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin okul bağlılığına
ilişkin algıları demografik değişkenlere göre incelendiğinde ise; medeni ve görev durumunun anlamlı farklılıklar
yaratmadığı; ancak cinsiyet, yaş, hizmet süresi, okulda çalışılan süre ve sosyo ekonomik durumun devamlılık bağlılığı dışında normatif , duygusal ve genel bağlılık düzeylerinde anlamlı farklılıklar yarattığı; eğitim durumunun
ise duygusal bağlılık dışında diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin
okul bağlılığı ve öğretimsel liderlik rolleri algıları arasındaki ilişki incelendiğinde ise duygusal bağlılığın; normatif
bağlılık ve öğretimsel liderliğin tüm boyutları ile orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği görece en
yüksek ilişkini ise “Düzenli Öğrenme-öğretme çevresi ve iklimi oluşturma” ile olduğu; devamlılık bağlılığının,
normatif bağlılıkla orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu; normatif bağlılığın öğretimsel liderliğin tüm boyutları ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkisinin olduğu görece en yüksek ilişkinin “Eğitim
programı ve öğretim sürecinin yönetimi” ile olduğu; öğretimsel liderlik boyutlarının ise kendi aralarındaki ilişkilerin pozitif yönde yüksek düzeyde olduğu, görece en yüksek ilişkinin “Eğitim programı ve öğretim sürecinin
yönetimi” ile “Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi” arasında olduğu tespit edilmiştir.
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İstikrarlı ve yüksek bir ekonomik büyümenin sağlanması günümüzde tüm ülkelerin en önemli hedeflerinden birisidir. Bu hedef hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için toplumun refahını yükseltme, işsizlik oranlarının
düşürülmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi çeşitli faydalara hizmet etmektedir (Hicks, 1987). Ekonomik büyümede eğitime, insan becerilerinin önemine vurgu yapan ilk kişi 19. yüzyılda Adam Smith olmuştur. Schultz (1961)
ise, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik kalkınma düzeyi arasındaki farklılıkların nedenini,
ülkelerin sahip olduğu insan sermayesi olduğunu belirtmiştir. İnsan sermayesi kavramı, insanı bir değer olarak
gören ve öne çıkaran bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu perspektif insanların eğitim, sağlık gibi alanlara yatırım yaparak sahip oldukları bilgi ve becerilerini yükseltmeleri anlamına gelmektedir. Neo-klasik modele göre eğitim; işgücündeki insan sermayesini yükseltmekte, bu durum iş verimliliğini arttırarak üretim seviyesinin yükselmesine sebep olarak ekonomik büyümeyi etkilemektedir (Mankiw, Romer ve Weil, 1992). Bir ülkenin ekonomik
büyümesini, nüfusun sahip olduğu insan sermayesi etkilemekte ve insan sermayesinin yükseltilmesinde ise eğitim,
önemli bir rol oynamaktadır. Alanyazın incelendiğinde eğitimin ekonomik büyümeye etkisine yönelik yapılan ilk
çalışmalarda eğitim süresine odaklanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda bireylerin eğitim düzeyleri ile sağladıkları
getiriler ve nüfusun ortalama eğitim süresi ile ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri arasındaki ilişkiler analiz
edilmiştir. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireysel getirilerin yükseldiği ve eğitim süresi ile ülkelerin ekonomik büyümeleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Psacharopoulos, 1981). Bu doğrultuda, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma stratejilerinde eğitime erişimin arttırılması ana öncelikler arasında yer almıştır. Fakat Hanushek
ve Kimko (2000), 1960-1990 yılları arasında ülkelerin ekonomik büyüme oranları ile uluslararası sınavlardaki test
puanlarını kullanarak yaptıkları bir çalışmada; eğitim kalitesinin, eğitim süresine oranla ekonomik büyüme üzerinde çok daha baskın pozitif bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Kullandıkları istatistiksel modele eğitim kalitesi
eklendiğinde, eğitim süresinin ekonomik büyümeye etkisinin sıfıra yaklaştığını hesaplamışlardır. Ayrıca, Barro
(2001) yaptığı araştırmasında, hem eğitim süresinin hem de eğitim kalitesinin ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olduğunu fakat eğitim kalitesinin yani öğrencilerin öğrenme düzeylerinin daha önemli olduğunu belirlemiştir.
UNESCO’nun 2013 yılında yayınladığı “Herkes için Eğitim” raporunda Dünya’da milyonlarda öğrencinin ilköğretime erişmesine rağmen temel okuma ve matematik becerilerine sahip olmadığı belirtilmektedir. Rapora göre;
Dünya’da ilköğretim çağında 650 milyon ilköğretim öğrencisi bulunmakta, bunlardan en az 250 milyonunun temel
okuma ve matematik becerilerinden yoksun bulunmaktadır. Öğrencilerin 120 milyonunun ilköğretime erişim
imkânı bulunmazken geriye kalan 130 milyon öğrenci okulda minimum 4 yıl geçirmesine rağmen temel beceri
düzeyine ulaşamamaktadır. Bu durum “küresel öğrenme krizi” olarak adlandırılmakta ve eyleme geçilmenin çok
önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. 1960’lı yılların ortalarından bu yana çeşitli uluslararası kuruluşlar eğitim
sistemlerinin kalitesini ve uygulamakta oldukları eğitim politikalarının öğrencilerin bilgi ve beceri edinmeleri üzerindeki etkinliğini belirlemek için geniş ölçekli ölçme değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Uluslararası
alanda yapılan bu çalışmaların en önemli olanları TIMSS, PIRLS ve PISA’dır. Bu sınavların sonuçları hem ülkeler
hem de ülke içindeki okullar arasındaki başarı farklarını açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Bu durum uluslararası
alanda ve ulusal düzeyde eğitim sistemlerinin kalitesinin tartışılmasına neden olmuştur. Okullar sundukları eğitim
hizmeti aracılığı ile insan kapasitesinin gelişmesine yardımcı olmakta ve ülkeler bu devasa sosyal sistemi döndürebilmek için gelirlerinin önemli bir kısmını bu sektöre ayırmaktadır. Fakat eğitim sistemlerinin çıktılarına yönelik
olumsuz sonuçlar ile eğitim kalitesi açısından ülkeler ve okullar arasındaki ciddi farkların ortaya çıkması, eğitimi
bireye ulaştıran en temel aygıt olan okulların kendilerinden beklenen görev ve işlevleri tam olarak gerçekleştiremedikleri yönündeki düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Tartışmanın odağında bulunan okulların öğrenci başarısı
üzerinde hangi açılardan etkisinin olduğunun belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitimin temel aygıtı olan okulların
reform edilmesi ülkenin geleceği açısından önemli bir politika alanıdır. Etkili bir reformum gerçekleştirilmesi için
öncelikle öğrenci başarısına olumlu ya da olumsuz etki eden okul özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada,
Türk eğitim sistemindeki başarılı okulların özellikleri nelerdir? sorusuna TIMSS 2011 veri seti kullanılarak cevap
aranmıştır.Bu çalışma keşfedici araştırma modelinde tasarlanmıştır. Keşfedici araştırmanın amacı, bir konudaki
ana sorunları ve temel değişkenleri belirlemektir. Türkiye’deki başarılı okulların özellikleri nelerdir? sorusuna
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TIMSS 2011 uygulaması çerçevesinde cevap aranmıştır. TIMSS 2011 uygulamasında öğrencilerin matematik ve
fen başarılarını belirlemek için kullanılan başarı testlerinin yanında okul, öğrenci ve öğretmenler hakkında da geniş
kapsamlı veriler toplanmaktadır. Bu araştırmada TIMSS 2011 veri setinde bulunan 8. sınıf okul anketi verileri ile
öğrenci matematik başarı puanları kullanılmıştır. Türkiye’den TIMSS 2011 uygulamasına, 7 coğrafi bölgeden seçilen toplam 239 İlköğretim okulunda okumakta olan 6928 8. sınıf öğrencisi katılmıştır. Bir okula ait okul anketi
verisi bulunmadığından geriye kalan 238 okul, ortalama matematik başarı puanları dikkate alınarak önce üç gruba
(alt, orta ve üst) ayrılmış ve araştırma deseni en üst ve en alt gruptaki okullar üzerinden şekillendirilmiştir. İstatistiki analizler üst (80 okul) ile alt grupta (80 okul) yer alan okullar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bu
iki okul grubu ile hangi özelliğin ilişkili olduğunu belirlemek için Cramer’s V değerleri hesaplanmıştır. Cramer’s
V değeri 0,1 ve üstünde olan değişkenler bir sonraki aşama için seçilmiştir. Bu değişkenler iki okul grubu arasında
farklılığın en büyük olduğu noktadan iki zıt parçaya (Dichotomization) bölünmüştür. Elde edilen yeni değişkenlere
t-testi uygulanmıştır. Hangi değişkenlerin okullar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir.Alt ve üst grupta yer alan okullar ilk olarak sahip oldukları genel özellikler açısından karşılaştırılmıştır. Buna
göre, okul büyüklüğü (ortalama toplam öğrenci sayısı) alt grup için 1003,18, üst grup için 1009,54; sınıf büyüklüğü
(sınıftaki toplam öğrenci sayısı) ise alt grup için 28,73, üst grup için 28,95 olarak bulunmuştur. Üst grupta yer alan
okulların %77,50 ‘si şehir ya da ilçe merkezinde bulunmakta iken alt gruptaki okulların sadece % 37,97’si bu
yerleşim yerlerinde bulunmaktadır. Okullar, öğrencilerinin ekonomik durumu açısından incelendiğinde; alt gruptaki okulların %15,07’sinin, üst gruptaki okulların ise % 57,89’unun öğrencilerinin en az % 25'inin ekonomik
durumu iyi olan ailelerden gelmektedir. Okul anketinin ikinci alt boyutu okulun sahip olduğu kaynaklar ve teknoloji ile ilgilidir. Bu boyut açısından üst grupta yer alan okulların % 78,75’inde matematik öğretmen açığı bulunmazken, alt grupta bu oran sadece %55,7’dir. Üst gruptaki okulların % 86,25’i, alt gruptaki okulların ise % 72,5’i
fen ve teknoloji laboratuvarına sahiptir. Veli katılımı alt boyutuna ilişkin olarak alt ve üst gruptaki okullar incelendiğinde, öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili velilerin görüş ve isteklerini yılda üçten fazla alan okulların yüzdesi
alt grup için 30, üst grup için 47,5 olarak bulunmuştur. Ayrıca üst grupta yer alan okulların % 65’i velilere yılda
en az iki defa seminer etkinliği düzenlemekte iken, bu oran alt grupta % 44,87’dir. Okul iklimi alt boyutunda ise,
öğretmenlerinin iş doyumu yüksek olan okulların yüzdesi alt grup için 32,5; üst grup için 47,5 olarak bulunmuştur.
Öğretmenlerinin öğrenci başarısı ile ilgili beklentileri yüksek olan okulların yüzdesi alt grupta 47,5 iken bu oran
üst grupta 81,25’e çıkmaktadır. Devamsızlık açısından ise, üst gruptaki okulların %33,75’inde, alt gruptaki okulların ise % 67,5’inde en az orta düzeyde bir problem oluşturduğu bulunmuştur. Okul anketinin son boyutunu liderlik etkinlikleri bölümü oluşturmaktadır. okulun öğretim programını ve eğitimsel hedeflerini geliştirmeye ayrılan sürenin çok olduğu okulların yüzdesi, alt grupta 50 iken üst grupta 71,25 olarak bulunmuştur.

KAYNAKÇA
Arslan, H., Satıcı, A. & Kuru, M. (2006). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarının Etkililiğinin Araştırılması, Eğitim
ve Bilim Dergisi, 31(42), 15-25.
Aydoğan, İ. & Helvacı, M. A. (2011). Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uşak
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2),41-60.
Balcı, A. (2008). Etkili okul ve okul geliştirme: Kuram, uygulama ve araştırma (4. Baskı). Ankara: Pegem.
Çalık, C. (2007). Okul-Çevre İlişkisinin Okul Geliştirmedeki Rolü: Kavramsal Bir Çözümleme. G.Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 27 (3), 123–139.
Çelikten, M. (2001). Etkili Okullarda Karar Süreci. Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11. sbe.erciyes.edu.tr.
Dunn, R. J. & Harris, L. G. (1998). Organizational dimensions of climate and the impact on school achievement.
Journal of Instructional Psychology, 25(2), 100-114.
Duranay, P.Y. (2005). Ortaöğretim Kurumlarının Etkili Okul Özelliklerini Karşılama Düzeyleri (Erzurum Örneği).
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.
Mulis, I.V.S., Martin, M.O. ve Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report: Findings from IEA’s
Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. Chest¬nut Hill, MA:
Boston College.

269

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Mulis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International results in mathematics. Chestnut Hill, MA: Boston College.
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. Am. Econ. Rev. 51, 1-17.

Anahtar Kelimeler:TIMSS, etkili okullar, başarılı okulların özellikleri.

270

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Okul Müdürlüğünün Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Eğitim Sistemleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi
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Bu nitel, kuramsal çalışma 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 6528 no’lu kanun
ile Mili Eğitim Temel Kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişiklikleri ele almakta ve
özellikle Türk ve Avrupa Eğitim Sisteminde okul müdürü seçme ve atamalarını incelemekte, karşılaştırmalar yapmakta ve son olarak Türkiye’ye özgü yönetici atama modeli (YTYM) sunmaktadır. Konu ile ilgili yönetici görüşlerine dayanan çalışmalar olmasına rağmen bu çalışma yönetici atanmasına dair Avrupa’daki uygulamaları da
açıklamaktadır. Türkiye ve dünyada eğitim yöneticisi yetişmede birçok devreden geçmiştir. Murphy (1993)
ABD’deki eğitim yöneticisi yetiştirme girişimlerinin tarihini üç ana aşamaya ayırmaktadır: 1820-1900 arası şu
anda bizdeki duruma benzer bir Çıraklık Modeli evresi, 1900-1946 arası Taylorist Bilimsel Yönetim evresi ve
1946-1985 arası Davranış Bilimleri Evresi. Öte yandan, Björk ve Ginsberg’e göre (1995), 20. yüzyılın başlarında
üniversiteye entegre edilen yönetici yetiştirme programları üniversitelerin klasik disiplinleri tarafından kabul görmedi. İkinci sınıf bir çalışma alanı olarak görüldü ve sonuç olarak sınırlı bir akademik prestije sahip oldu. Bu algıyı
ortadan kaldırma dürtüsüyle, eğitim yönetimi programlarını yürüten akademik-entelektüel çevreler yavaş yavaş
yerleşik disiplinlerde olduğu gibi kuramsal çalışmalara yöneldiler. (Akt: Şimşek, 2004). 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun’un 12. maddesinde “meslekte asıl olan öğretmenliktir” vurgusu yapılmaktadır. Eğitim ve okul
yöneticiliği için öğretmenlikten gelme gerekli ve yeterlidir. Dahası yürürlükteki bu kanunlara göre okul yöneticiliği ek bir yöneticilik eğitimine gerek olmadan öğretmenler tarafından yapılabilecek bir görevdir. Bu demektir ki
‘yöneticiliğin okulu yoktur’ anlayış ve uygulaması hala sürmektedir (14. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı,
Mayıs 1993, s. 42). Eğitim Bilimleri modelin 14. Eğitim Şurasında yönetici yetiştirmede bir yol olabileceğine
değinilmiştir. Son modelde ise yönetici atamalarına bazı ek ölçütler getirilmiştir; mastır yapmak, eğitim ve öğretimle ilgili kitap yazmak gibi. Uluğ (2011) ise yapmış olduğu çalışmada “merkezden hizmetin üretildiği yerel
birimler ve daha özelde okul yönünde köklü yetki aktarımlarının sağlanarak, hizmette yerindelik uygulamasının
güçlendirilmesi” gerektiğini savunmaktadır. Uluğ’a göre yerinden yönetimi sağlamak eğitim sisteminin etkili hale
getirmenin olmazsa olmazıdır. Bunun için de merkezi yönetimin bazı görevleri elinde toplamak yerine taşra teşkilatına devretmesi daha uygun olacaktır (Akt: Şahin ve Üstüner, 2014). Bazı ülkelerde başarıyla kullanılan iyi
kurgulanmış bir yönetici yetiştirme sürecinden geçen yönetici adaylarının “yönetilebilir” okullarda çalışmaları
gereklidir. Öyleyse, okul sistemimizin dağıtık (adem-i merkeziyetçi) bir temelde köklü bir reforma tabi tutulması
iyi okul yöneticileri yetiştirme girişimlerinin ön koşulunu oluşturmaktadır (Şimşek, 2004). Bazı toplumlarda eğitim sistemi merkezi bir özellik taşırken, başka toplumlarda daha yerel yönetimlere rastlamak mümkündür. Örneğin
Almanya, Amerika gibi ülkelerde yerel yönetime dayalı bir sistem varken, Türkiye de merkezi yönetim vardır.
Eğitim sisteminin başı ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığıdır (MEB). Ülkemizde bütün kararların alındığı ve ülke
genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden köylerdeki okullara kadar bütün uygulamaların karar mercii
MEB’dir (Şahin ve Üstüner, 2014). Bursalıoğlu’na (2005) göre okul yöneticilerinin okul yönetimi kavram ve süreçlerini, davranış bilimlerini iyi bilmesi ve okul yöneticilerinin bu alanlarda akademik bir eğitim görmüş olması
gerekmektedir. Öte yandan Türkiye eğitim sisteminde görülen bir diğer sorun ise okulların yoğun bürokratik yapılanma içerisinde kalmaları sonucu mevcut eğitim kalitesinin düşmesidir. Merkezi olmayan yapıdan dolayı farklı
ülkelerde genel standartlar sağlanmış ve ailelerin eğitime sürecine katkısı da sağlanmıştır (Hesapçıoğlu ve Çelebi:
2011). Türkiye’de ise henüz eğitim sisteminde yönetici seçme ve atamada istikrarlı ölçütlerin ve yeterliliklerin
geliştirildiği aday seçme ve yetiştirme programlarında bir standartlık sağlandığı söylenemez (Şişman, 2011). Türk
Eğitim Sisteminde egemen olan “meslekte as olan öğretmenliktir”, “yöneticiliğin okulu yoktur” anlayışı; sistem
ve kurumlardaki hiyerarşi, statü ve rol kavramlarını zedelediği gibi uzmanlık niteliklerine sahip okul yöneticisi
yetiştirme çabalarını da olumsuz yönde etkilemektedir (Bursalıoğlu, 2005). Eğitim örgütlerinde ilkokuldan üniversiteye merkezi sistem yerine kendi içinde özerk bir yapı olması daha faydalıdır. Aslında üniversiteye özerklik
vermek, devlet için o kadar zor olmamakla birlikte, özerkliği amaca uygun bir şekilde kullanmak üniversite için
bir o kadar güçtür. Zira üniversitenin iyi ve kötü yönetimi, özerkliğinin düzeyi, esas itibariyle örgütlenme ve yasalardan çok onlar uygulamakla görevli insanların olgunluk, yetenek, bilgi, ahlak ve kişilik derecesine bağlıdır.
(Öztürk, 2008). Deming’e göre örgütlerde ortaya çıkan hataların %85’i sistemi kurmaktan sorumlu olan yöneticilerindir. Bu yöneticiler işletmeler için işletmenin başında yönetici olarak bulunanlara işaret ederken, ülkemizdeki
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eğitim örgütlenmesinde olduğu gibi bir sisteme hakim olan merkezi yönetim erkini, yani Türkiye durumunda Milli
Eğitim Bakanlığı’na işaret eder (Şimşek, 2004). Son yıllardaki kimi olumlu gelişmelere karşın eğitim ve okul
yöneticiliğinin meslekleşme sorunu hala Türkiye’de eğitim alanında yaşanan belirgin sorunlardan birisidir. 1928
yılında kurulan Pedagoji Enstitüsü ile çağdaş anlamda başlatılan öğretmen ve yönetici yetiştirilmesi süreci, 1993’te
toplanan XIV. Türk Milli Eğitim Şurası’nda temel konulardan biri olarak incelenmiş ve bu konuda önemli kararlar
alınmıştır. Bu kararlar arasında; eğitim yöneticiliğinde ihtisaslaşmanın esas alınması, hiyerarşik ilerleme ve yükselmelere riayet edilmesi, yöneticilerin daha fazla yetkiyle donatılması ve yetkilerinin açıkça belirtilmesi, eğitim
yöneticiliğinin maddi yönden cazip hale getirilmesi, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde üniversitelerle işbirliği yapılması gerektiği vb. önemli kararlar yer almaktadır (Demirtaş ve Özer, 2014). Ülkemizde Eğitim örgütlerinde özellikle anaokulundan Liseye yönetici kadrosunu yetiştirmekle MEB yükümlüdür.Bu araştırma betimsel bir
nitel araştırmadır. Betimsel çalışma şu anki durumu ortaya koymak için yapılan ya da var olan durumu olduğu gibi
betimlemeyi amaçlayan çalışmalardır (Cohen, Manion ve Morrison, 2005). Araştırmada belge, doküman incelenmesi tekniği ile gerek resmi kanunlar, yönetmelikler, gerekse konu ile ilgili birçok akademik dergi, makale incelenmiş ve Türk ve Avrupa eğitim sisteminin idari yapılanması, yönetici atamaları ve atanma kriterleri tespit edilmeye çalışılmış, karşılaştırmalar yapılmış ve son olarak sentez yapılıp Avrupa ve Amerikan sisteminin bazı yönleri
alınarak araştırmacı tarafından öneriler sunulmuştur.Türkiye’de merkezi sistem her alanda etkisini gösterdiği gibi
eğitim örgütleri, eğitim yapılanmasında da kendini göstermektedir. Gerek Avrupa’nın birçok ülkesinde gerek
ABD’de eğitimde yöneticiler yerel yönetimlerce atanmaktadır. Eğitim konusu federal otoritenin dışındadır. Yönetim, rehberlik, denetim, müfredat, personel ve danışmanlık açılarından eğitim bakanlığı hiçbir yetki ve görev tanımına sahip değildir, bu alanda hiçbir kişi görevlendirilmemiştir. Bu konularında bakanlık değil eyaletler ve komiteler görevlidir (U.S Department of Education, 2004; Akt Hesapçıoğlu ve Çelebi: 2011). Hatta dahası okul bazlı
atamalarında da olduğu çalışmada belirtilmişti. Bazı ülkelerde her okulun bir yönetim kurulu (Executive Board)
bulunmaktadır. Bu kurulda veliler, okul paydaşları ve sendikalardan temsilci, yerel yönetim temsilcileri bulunmaktadır. Bu kurul “açık işe alım” yöntemiyle okul müdürlerinin seçimi ve atamasını yapmaktadır. Kurul bir ilan
verir ve kurala tüm okul müdürü adayları başvurur, kurul adayların liyakatine (merit) göre bir değerlendirme yapar,
adaylarla görüşür ve okulu için belirli süreli (3-5 yıl) bir zaman için müdürü atar. Müdürler iş tecrübesi, okul için
projeleri, yayınları vb. diğer kriterlere göre değerlendirilir. YTYM modelinde de bu şablonun uygulanması tavsiye
edilmektedir. Böylece atanan müdür emekli olana kadar o kurumda bulunmayacak, yaptıkları, okulun başarıları
veya diğer çıktılarına göre her yıl yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bununda performans artışına
sebep olacağı araştırmacı tarafından tahmin edilmektedir. Belli bir süre sonra performansı tatmin etmeyen müdürün sözleşmesine son verilecektir. Sözleşmesi sona eren müdür öğretmen olarak atanacaktır.
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Günümüzün en önemli özelliği değişimin çok hızlı yaşanmasıdır. Örgütler yaşamını devam ettirebilmesi için çok
hızlı değişen çevre koşullarına uyum sağlamak zorundadır. Dinamik çevre koşullarında örgütlerin amaçlarını başarma arzusu liderlik gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Kanungo, 2001). Örgütlerin hem değişime uyum sağlaması
hem de yeni fikirler üretmesi ve bu fikirlerin örgütlere uyarlanması ve aynı zamanda çalışanların kişisel ve entelektüel olarak gelişmesi dönüşümcü liderlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Dönüşümcü liderlik Burns (1978) tarafından ileri sürülmüş ve Bass (1985) yapıyı geliştirmiş ve dönüşümcü liderliğin boyutlarını; idealize edilmiş etki
(karizma), telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek olarak belirlemiştir (Bass, 1999; Bass ve Avolio, 1993; Bass ve Steidlmeier, 1999). Dönüşümcü liderler izleyenlerin öz yeterlik, özsaygı ve özgüvenlerini geliştirerek onların amaç başarımına ve motivasyonlarına pozitif etkide bulunurlar (Jung & Sosik, 2002). Lider ve
izleyenler arasında güçlü bağlılığa dayalı olarak dönüşümcü liderler, izleyenlerin kişisel değerlerini ve kendilik
kavramlarını dönüştürmenin yollarını arar (Jung, 2001). Dönüşümcü liderler, liderin denetiminden ve kontrolünden bağımsız olarak izleyenleri güçlendirir, cezadan bağımsız öyle bir çevre oluşturur ki izleyenler kendilerini
güçlendirilmiş hissederler, bu durum da izleyenlerin yenilikçi davranışlar sergilemesine yol açar (Jung & Sosik,
2002). Dönüşümcü liderler entelektüel uyarım yoluyla yaratıcılığa yol açacak çevre oluştururlar, izleyenlerin eski
problemleri yeni yollarla düşünmeleri yönünde özendirirler (Jung, 2001). Böylelikle dönüşümcü liderler örgütlerde çalışanları güçlendirir ve yeniliği destekleyen bir iklim oluştururlar. Güçlendirme, yönetsel ve örgütsel etkililiğin önemli bir öğesi olduğundan bu kavramın araştırılmasına artan bir ilgi olmuştur (Conger ve Kanungo, 1988).
Güçlendirme kavramı karmaşık bir kavram olduğundan farklı şekillerde tanımlanmıştır ( Quinn & Spreitzer,
1997). Conger ve Kanungo (1988) güçlendirmenin literatürde ilişkisel yapı ve motivasyonel yapı olmak üzere iki
şekilde ele alındığını belirtmiştir. İlişkisel yapı olarak güçlendirme gücün paylaşılması, yetki ve sorumluluğun
devredilmesi olarak tanımlanmıştır (Keedy & Finch, 1994). Conger ve Kanungo (1988) güçlendirmenin ilişkisel
yapı olarak tanımlanmasını yetersiz görmüş ve kavramı örgüt üyeleri arasında öz yeterlik inancını artırma süreci
olarak tanımlamıştır. Thomas ve Velthouse (1990) bu yaklaşımı geliştirmiş ve çok yönlü bir yapı olarak ele almıştır. Güçlendirme iş dünyasının ileri sürdüğü bir kavram olmasına rağmen öğretmen güçlendirme çalışmaları işgören güçlendirme ile aynı tarihlerde başlamıştır Öğretmen güçlendirme öğretmenlere sorumluluk, tercih, otonominin verilmesi olarak tanımlanmıştır (Edwards, Green & Lyons, 2002; Wan, 2005). Eğitim bağlamında güçlendirme
ile pek çok değişken arasında ilişki araştırılmıştır. Genel olarak ifade edilecek olursa, güçlendirme ile bağlılık, iş
doyumu, güven vb. kavramlar arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Dee, Henkin & Duemer, 2003; Davis & Wilson,
2000; Rinehart & Short, 1994; Moye, Henkin & Egley, 2005). Yaratıcılık ve yenilik örgütsel faktörlerden etkilenir
(Amabile, Conti, Coon, Lazenby and Herron, 1996). Güçlendirilmiş personel cezalandırılma korkusundan bağımsız hareket edeceğinden ve yaptığı işte denetim yetkisine sahip olacağından yenilikçi yaklaşımlar sergiler (Jung &
Sosik, 2002). Yaratıcılık ve yenilik birbirlerinin yerine kullanıldığı halde bu kavramların tanımları ile ilgili bir
uzlaşma vardır (Scott & Bruce, 1994). Yaratıcılık, yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi; yenilik, bu fikirlerin örgüt
içinde başarılı bir şekilde uygulanması olarak tanımlanır (Amabile ve diğerleri, 1996; Mumford & Gustafson,
1988; Woodman, Sawyer & Griffin, 1993). Yenilikçi iklim ise yeni bilgilerin ve uygulamaların üretilmesini özendiren davranışlar, prosedürler ve uygulamalar ile ilgili örgüt üyelerinin paylaşılan algıları olarak tanımlanır (Moolenaar, Daly & Sleegers, 2010). Örgütlerde yenilikçi iklim yeni fikirlerin üretilmesini ve bunların başarılı bir şekilde uygulanmasını etkiler (Mumford, Scott, Gaddis & Strange, 2002). Dönüşümcü liderlik, psikolojik güçlendirme ve yenilikçi iklim araştırmalarının genellikle iş örgütlerinde yapıldığı, okullarda bu değişkenlerle ilgili araştırmaların oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, okulu müdürlerinin
dönüşümcü liderlik davranışlarının okulun yenilikçi iklimi ile ilişkisinde öğretmenlerin psikolojik güçlendirilmesinin aracılık etkisini belirlemektir. Bu amaca yönelik araştırmanın problemleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin psikolojik güçlendirilmesi ve okulun yenilikçi iklimi arasında ilişkisi vardır mıdır?
2. Öğretmenlerin psikolojik güçlendirilmesi ile okulun yenilikçi iklimi arasında ilişki var mıdır? 3. Psikolojik güçlendirme dönüşümcü liderlik davranışı ile yenilikçi iklim arasındaki ilişkiye aracılık etmekte midir? Araştırmanın
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Yöntemi: Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni ve örneklemi belirlenecektir. Bu araştırmada dönüşümcü liderlik ölçeği, psikolojik güçlendirme ölçeği ve yenilikçi iklim ölçeği
olmak üzere üç farklı ölçek kullanılacaktır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılacak, veriler LISREL
8.71 programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırmanın Sonuçları: Araştırmada dönüşümcü liderlik ile psikolojik güçlendirme ve okulların yenilikçi iklimi arasında pozitif ilişki beklenmektedir. Benzer şekilde öğretmen
güçlendirme ile yenilikçi iklim arasında pozitif ilişki olacağı beklenmektedir. Araştırmanın temel hipotezi olan
dönüşümcü liderlik ile okulların yenilikçi iklimi arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü oynayacağı beklenmektedir. Bu sonuçlara göre tartışma ve öneriler yapılacaktır.
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Eğitim sistemi içinde eğitim-öğretim faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim politikacıları, okullarda yürütülen bu faaliyetlerin amaçlarına ne düzeyde ulaştığını bilmek isterler. Bu amaçla eğitim denetimi sistemi oluşturulmuştur ve denetim modelleri geliştirilmiştir. Dünyadaki çeşitli ülkelerde, örneğin İngiltere’de dış değerlendirme, Hollanda’da risk odaklı denetim, İsveç’te tematik denetim gibi farklı eğitim denetimi modelleri geliştirilip
uygulanmaktadır (Çınkır, 2014). Son yıllarda Türkiye’de de eğitim denetiminde yeniden yapılandırma arayışına
gidilmiştir. Dünyada farklı ülkeler, eğitim-öğretim amaçlarına ulaşmak için eğitim denetimi ile ilgili farklı modeller uygulamaktadır. Hollanda’daki “Risk Odaklı Denetim” modelinde her okula düzenli denetim yapmak yerine
risk grubundaki okullar hedef alınır (Wolf ve Verkroof, 2011). İsveç’teki “Tematik Denetimde” de belirli bir program ya da girişimle bağlantılı olarak okul işlerine ilgili temalar dâhilinde odaklanılır (Irish National Teacher’s
Organization [INTO], 2014). İngiltere’de ise eğitim denetimi; bağımsız dış değerlendirme ile çeşitli veri kaynaklarına dayanarak okulun etkililiğini ve bu etkililiğin geliştirilmesi için ne yapılması gerektiğini belirlemeyi amaçlar
((The Office for Standards in Education [OFSTED], 2009). Bu amaçla okullar, Majestelerinin denetmenleri, yardımcı denetmenler ve denetim hizmeti sağlayanların, bunlar genellikle okul müdürleri ve eğitimle ilgili üst düzey
personel olur, görevlendirdikleri denetmenler tarafından yapılır (OFSTED, 2013). Bu bilgiler ışığında dünyadaki
eğitim denetimi anlayışında merkezde birleşmeden yerelleşmeye hatta okul bazında değerlendirmeye gidildiği
söylenebilir. Türkiye’de eğitim denetimi sistemi merkezi bir yapıya sahiptir. Bu yapı çerçevesinde eğitim denetimi; merkezi düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na bağlı “Milli Eğitim
Denetçileri (Bakanlık Müfettişleri)” ve yerel düzeyde İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığı’na bağlı “İl Eğitim Denetmenleri (İlköğretim Müfettişleri)” tarafından yürütülmekteydi (652 sayılı
KHK). Ancak 2014 (6528 sayılı Kanun) yılında MEB eğitim denetimi sisteminde yeniden yapılandırmaya gitmiştir. Türk eğitim denetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda genellikle denetimdeki ikili yapılanmadan şikâyet edilmektedir ve bu soruna denetimin tek çatı altında toplanması önerisi getirilmektedir (Yalçınkaya, 1990; Bilir, 1991;
Karakaya, 2002; Akbaba-Altun ve Memişoğlu, 2008). Ayrıca 15.-17. Milli Eğitim Şuralarında da denetimin tek
çatı altında birleştirilmesi önerilmiştir. Türk eğitim denetimi sisteminde denetmenler arasında eşgüdüm, işbirliği,
birlik ve beraberlik gibi konularda problemler yaşandığı söylenebilir. Bu bağlamda hem merkezi hem de yerel
düzeydeki denetmenler Maarif Müfettişi unvanı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı olarak birleştirilmiştir (6528 sayılı Kanun). Ancak birleşmeden sonra 18/12/2014 tarihinde yapılan
“Geçmişten Geleceğe Eğitim Denetimi ve Müfettişlik” panelinde de eski eğitim denetmenlerinin birleşmeden
memnun oldukları, ancak mali haklar açısından da müfettişler arasında eşitlik sağlanması gerektiği yönünde görüş
bildirmişlerdir. Diğer taraftan eski Milli Eğitim Denetçileri bu birleşmeden memnun olmadıklarını ve yaptıkları
işin niteliğinin aynı olmadığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı eğitim denetiminin birleştirilmesi ile ilgili olarak eğitim paydaşlarının (maarif müfettişleri, milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler) görüşlerini ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1.Eğitim
paydaşları Türk eğitim denetimi sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak ne düşünmektedir? 2.Eğitim
paydaşları görüşlerine göre yeniden yapılandırma kapsamında denetim sisteminin birleştirilmesinin gerekçeleri
nelerdir? 3.Denetim sisteminde yaşanan aksaklıklar bu birleşme ile ne düzeyde giderilecektir? 4.Bu birleşmenin
eğitim ve denetim sistemi üzerindeki olası etkileri (olumlu ve olumsuz) nelerdir? 5.Eğitim denetiminde yapılan bu
birleşmenin avantajları ve dezavantajları (Eğitimin niteliğini geliştirmek açısından) nelerdir?Araştırma deseni:
Eğitim denetiminde yaşanan birleşmenin olumlu/olumsuz sonuçlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada
nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmaktadır. Olgubilim çalışmalarında ilgili konuya odaklanılarak bu
konunun farklı açılardan ne anlama geldiğini ortaya çıkarma amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 73). Bu desende
farkında olunan ancak ayrıntılı bilgiye sahip olunmayan olgulara odaklanılır (Ersoy, 2013). Bu araştırmadaki olgu
da eğitim denetiminin birleştirilmesi olarak kabul edilebilir. Çalışma grubu: Olgubilim nitel araştırma deseninde
örneklem olarak 5-25 kişilik küçük örneklem ve konuya ilişkin tecrübeleri olan kişilerin seçildiği ölçüt örneklem
tercih edilir (Glesne, 2012). Araştırmanın çalışma grubu MEB’e bağlı okullarda ve müdürlüklerde görev yapmakta
olan okul yöneticileri, öğretmenler ve maarif müfettişleri, il-ilçe milli eğitim müdürleri ile üniversitelerin Eğitim
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Yönetimi ve Politikası bölümlerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Çünkü ilgili araştırmalardan birleşme yönünde ortak bir sonuç çıkması çalışma grupları ya da örneklemin yanlı seçilmesinden kaynaklanabilir. Bu sebeple bu araştırmanın çalışma grubu eğitim denetiminin birleştirilmesinden etkilenmesi olası
gruplardan okul yöneticisi, maarif müfettişi, il-ilçe milli eğitim müdürü, öğretmen gibi farklı eğitim paydaşlarından oluşmaktadır. Bu durumdan farklı şekilde etkilenen eğitim paydaşlarının görüşlerinin daha objektif bir sonuç
ortaya koyması beklenmektedir. Bu kapsamda 5 öğretim üyesi, 5 il-ilçe milli eğitim müdürü, 10 maarif müfettişi
ve 10 okul yöneticisi ve öğretmene ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu nitel araştırma deseninde veri toplama yöntemi
olarak yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılır (Ersoy, 2013). Bu araştırmada da
veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu yardımıyla yüz yüze görüşme şeklinde toplanacaktır.
Hazırlanan görüşme form taslakları kapsam geçerliliği için uzman görüşüne sunulacaktır. Verilerin Analizi: Görüşme yoluyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Araştırmada güvenirliği sağlamak
için Creswell’in de (1998; Akt. Glesne, 2012) inandırıcılığı sağlamada belirttiği meslektaş değerlendirmesi kullanılacaktır.Eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla birleştirilen eğitim denetimi sistemi hakkında eğitim paydaşlarının (maarif müfettişleri, öğretmenler, okul yöneticileri, il-ilçe milli eğitim müdürleri gibi) görüşlerinin farklılaşacağı düşünülmektedir. Maarif müfettişleri içinde ilköğretim müfettişlerinin bu birleşme ile ilgili olumlu, bakanlık
müfettişlerinin olumsuz görüş bildirmesi beklenmektedir. Ancak ilköğretim müfettişleri bakanlık müfettişleri ile
aynı işi yapmalarına rağmen aynı maaşı ve maddi desteği alamamaları konusunda olumsuz görüş bildirebilirler.
Diğer taraftan müfettişler milli eğitim müdürlükleri bünyesinde birleştikleri için milli eğitim müdürlerinin bu birleşmeyi desteklemeleri beklenmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin ise bu konu ile ilgili olumsuz görüş
bildirmeleri beklenmektedir. Çünkü denetimdeki bu birleşme ile müfettişler ders gözlemlerini okul yöneticilerine
bırakmışlardır. Okul yöneticilerinin ders gözlemlerini nasıl yapacakları ile ilgili sorun yaşadıkları, öğretmenlerin
ise bu sürecin amacına hizmet etmediği yönünde görüş bildirmeleri beklenmektedir. Sonuç olarak eğitim denetiminin birleşmesine dair eğitim paydaşları ile yapılan bu çalışmanın, homojen gruplarla yapılan diğer çalışmaların
aksine konuyla ilgili daha geniş bir perspektif sunması beklenmektedir.
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Maarif Müfettişlerinin Yeni Çalışma Esaslarına Göre Sınıf/Ders Denetimi Yapmıyor Olmalarına İlişkin
Görüşleri
İzzet KAPLAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Denetimin gerekliliği ve zorunluluğu eğitimciler tarafından üzerinde uzlaşılan bir konudur(Aydın, 2005; Balcı ve
ark., 2007; Başar; 2000; Memduhoğlu, 2012; Memduhoğlu & Taymur, 2014; Taymaz, 2005; Aslanargun & Tarku,
2014). Ancak denetimin kimin tarafın yapılması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Başar’a
(2000) göre, denetim yönetim süreçlerinin sonuncusu olduğundan, denetim, yöneticinin görevidir. Örgüt çok genişlemiş veya bazı işler yöneticinin bilgisi ötesinde derinleşmişse, yöneticiye denetim görevlerinde yardım etmek
için denetçiler görevlendirilebilir. Ders denetimini okul müdürlerinin yapması gerektiğini savunan eğitimciler de
bulunmaktadır(Yılmaz, 2009, 33; Aslanargun, 2013). Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mevcut denetim ve rehberlik etkinlikleri ile bu etkinlikleri gerçekleştiren müfettişlere yönelik olumsuz tutum ve davranış içerisinde olduğu görülmektedir. Müfettişlerin yapıcı, uyarıcı ve yol gösterici olmaları gerektiği, denetim süresinin çok kısa olduğu, müfettişler ve denetim sisteminin rehberlik boyutunun
ihmal edildiğini gösteren ifadeler ön plana çıkmaktadır. Benzer çalışmalarda da (Aktaran: Aslanargun & Tarku:
2014: Akşit, 2006; Kayıkçı ve Kuralay, 2011; Özdemir, Özan ve Akgün, 2011) görülmektedir. Müfettişlere olumsuz algıların nedenlerine ilişkin eğitimcilerin değerlendirmeleri bakıldığında; Maarif müfettişlerin rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme görevleri ile ancak değerlendirme ve soruşturma görevlerinden arta kalan zamanda ilgilenebildiklerini göstermektedir (Sabancı ve Şahin, 2007, s.93). Rehberliğin istenilen düzeyde gerçekleşmemesinde problem kaynağı sadece müfettişler değildir. Rehberliğin istenilen düzeyde olmamasında, otoriter
bir rehberlik anlayışının olması, öğretmenin rehberliğe bakışı ve rehberlik ihtiyacı duymaması, rehberlik ve denetim kavramlarının öğretmenler ve müfettişler tarafından tam anlaşılmaması, denetimin rehberliğe olumsuz etkileri
gibi birçok etken ortaya çıkmaktadır (Aktaran: Aslanargun & Tarku, 2014: Kılıç, Aslanargun ve Arseven, 2013).
Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
6528 Sayılı Kanun 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun
17. Maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Maarif müfettişlerinin görevlerinden ders denetimi görevi yer almamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 24. 05.2014 tarih ve 2909 sayılı Resmi Gazete
yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde de Maarif Müfettişlerinin ders denetimi görevi yer almamıştır. Bu kanun ve ardından yönetmelik ile
birlikte Maarif Müfettişlerinin en önemli görevleri arasında sayılan ders denetimi görevi kaldırılmıştır. Böylece
açık bir sisteminin en önemli öğelerinden biri olan dönüt alma yapısı değişikliğe uğratılmıştır. Ders denetimi eğitim çalışmalarının durumun tespit edilmesi, düzeltilmesi ve geliştirilmesi acısından büyük önem arz etmektedir.
Maarif Müfettişlerinin ders denetimi, kurum denetimi (yönetimin denetimi), araştırma, inceleme ve soruşturma
görevleri bulunmaktaydı. Yapılan kanun değişikliği ile müfettişlerinin en önemli görevleri arasında sayılan ders
denetimi kaldırılmış oldu. Bu görev okul müdürleri tarafından yürütülecek gibi görünmektedir. Okul müdürünün
öğretmenlerin derslerini izleme görevi vardı ve zaman zaman yürütüyorlardı. Ancak okul müdürleri sınıf ve ders
denetimi konusunda herhangi bir eğitimi ve geçmişi bulunmamaktadır. Okul müdürlerinin ders denetimi ile ilgili
bilgisi, usta çırak ilişkisi biçiminde olup, daha önceki yaşantılara yada rol modellere dayalıdır. Bu durum yönetimin alt sistemi olan denetim sisteminde büyük boşluk yaratıp yaratmayacağı merak konusu haline gelmektedir.
Bu araştırmada ders denetimin en önemli paydaşı olan maarif müfettişlerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.Araştırmada betimsel tarama modeli temel alınmış ve veriler nitel araştırma yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın Deseni Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseniyle yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında belli bir olguya ilişkin, bireysel algıya da perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır
(Yıldırım &Şimşek, 2008). Çalışma Grubu Bu araştırmanın evrenini Ankara ilinde görev yapan maarif müfettişleri
oluşturmaktadır. Bu araştırmanının örneklemi olarak Ankara ilinde görev yapan 22 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Evren ve örneklemin Ankara ili olarak seçilmesinin nedeni Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 Sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığında
görev yapan bakanlık Denetçileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan İl Eğitim Denetmenleri bir çatı
altında birleştirilerek Maarif Müfettişi olarak isimlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Bakanlık
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Denetçileri Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapmakta idi. Bakanlık Denetçilerinin ders denetimin kaldırılmasına ilişkin görüşlerine ulaşılabilmesi için Ankara İli Maarif Müfettişleri Başkanlığına bağlı Maarif müfettişleri arasından 14 eski ismi ile İl Eğitim Denetmeni ile 8 eski bakanlık denetçisi seçilmiştir. Örneklem seçiminde
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.“Maarif Müfettişlerinin yeni çalışma esaslarına göre Sınıf/ders denetimi
yapmıyor olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna Maarif Müfettişlerinin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Görüşme yapılan toplam 22 müfettişten, 7 Eğitim Denetçisi(Bakanlık Müfettişi) ve 10 İl Eğitim Denetmeni(İlköğretim Müfettişi) olmak üzere 17 müfettişin ders denetiminin Müfettişler tarafından yapılmaması uygulamasını olumlu bulmadığını söylemektedirler. 2 Eğitim Denetçisi(Bakanlık Müfettişi) ve 2 İl Eğitim Denetmeni(İlköğretim Müfettişi), ders denetiminin Müfettişler tarafından yapılmaması uygulamasını olumlu bulduğunu
söylemektedirler. Bir İl Eğitim Denetmeni(İ9) ders denetimini müfettişler tarafından yapılmamasını kararına kişisel olarak olumlu buluğunu, ancak sistem olarak olumlu bulmadığını söylemektedir. “Bireysel olarak olumlu buluyorum. Anlamsız bir çalışma yüküydü. Öğretmenlere ne kadar rehberlik yapsan, ne kadar değişiklikleri anlatsan,
yapması gerekenlerden bahsetsen de öğretmenler yine de bildiklerini okuyorlardı. En basiti bitişik eğik el yazısını
halen uygulamayan ve gereksiz bulan öğretmenler var. Sistem açısından bakıldığında öğretmenin mesleki gelişim
durunu en yakından görme ve öğretmeneler bireysel önerilerde bulunma imkanı vardı. Maarif müfettişlerinin derse
girmemeleri genel önerilerde bulunmalarına neden oluyor. Bunun da tam yerini bulduğu söylenemez….” belirtilmiştir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Bilimsel, Teknolojik Ve Toplumsal Gelişim Özel Alan” Yeterlik
Algılarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Arş. Gör. Aslı SARIŞAN
Mersin Üniversitesi

Türkiye’de de özellikle uluslararası sınavlardan (TIMMS, PISA) alınan olumsuz sonuçlardan dolayı 2000’lerden
sonra eleştirel bir sorgulama içerisine girilmiş, 2003-2004 öğretim yılından itibaren MEB tarafından yeni bir eğitim programlarının temelleri atılmaya başlanmıştır. Yeni ilköğretim programının temelinde yapılandırmacı yaklaşım yer almaktadır, buna bağlı olarak da öğrencinin neyi öğrendiğinden çok, nasıl öğrendiği ve öğretmenin rehber
öğrencinin merkezde olduğu, aktif öğrenmeye odaklı yeni bir sisteme geçiş yapılmıştır. (Ekinci, Öter, 2010) Yeni
sisteme geçişin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemin gerektirdiği bazı öğretmen yeterliklerini belirlemek
amacıyla, 2004 Haziran ayında 25 öğretim elemanı, 120 öğretmen, 18 ilköğretim müfettişi, 6 ölçme değerlendirme
uzmanı ve sendika temsilcileri ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda genel öğretmen yeterliliklerini tanımlamış
ardından Fen öğretmeninin sahip olması gereken özel alan yeterliklerini yayınlamıştır (Bülbül, Slogar,2012). Milli
Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Fen Bilgisi Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri El Kitabı’nda bir Fen ve
Teknoloji öğretmeninin sahip olması gereken beş temel özel alan yeterliği şu şekilde belirlenmiştir: 1.ÖğrenmeÖğretme Sürecini Planlama ve Düzenleme 2.Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim 3.Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme 4.Okul, Aile ve Toplumla İşbirliği 5.Mesleki Gelişimi Sağlama (MEB, 2004) MEB’e göre (2006)
özel alan; “Çeşitli branşlarda bireyin ruh ve beden sağlığını, becerilerini geliştiren, branşa özgü teorik ve pratik
kazanımların üst düzeyde kazanılmasını sağlayan geniş tabanlı bir etkinlik sürecidir. Özel Alan Çalışması dersinde
öğrenciler kendi ilgi, yetenek ve becerisine uygun özel bir alan seçer. Öğrenci, seçtiği alan ile ilgili üst düzey
becerileri kazanır.” Erdem’e göre (2008), “Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi, öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterliklerinin bilinerek, bu yeterliklerin öğretmen adaylarına kazandırılması ile mümkündür” (Aktaran: Canbazoğlu, 2008). Literatürde Fen Bilgisi Öğretmenliği özyeterlik ve pedagojik alan çalışmaları, öğretmen genel yeterlikleri, mesleki ve alan bilgisine yönelik çalışmalar bulunmaktadır
(Canbazoğlu, 2008; Bıkmaz, 2002; Ersoy, 2011; MEB, 2006; Bülbül&Slogar, 2012; Üstüner, 2006; Kalsen, 2008).
Ancak özel alan yeterlikleri ile çalışmalar sınırlı sayıda olup, bu çalışmalara Okulöncesi, Kimya ve Türkçe eğitimi
alanlarında rastlanmıştır (Kök, Çiftçi ve Ayık, 2010; Uyulgan, Kartal, 2012; Coşkun, Özer ve Tiryaki, 2010). Fen
Bilgisi Öğretimi alanında özel alan çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın özgün olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği özel alan yeterliklerinden biri olan Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal
Gelişim yeterlikleri incelenmiştir. Bu yeterlik alanının toplam 11 alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlar MEB
tarafından: 1. Öğrencilerde yaşadığı çevreyi tanıma ve inceleme merakı uyandırabilme, 2.Öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerini geliştirme, 3.Öğrencilere bilimin doğası ve tarihsel gelişimi konularında anlayış kazandırabilme,
4.Öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirme, 5.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilme, 6.Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilme, 7.Öğrencilerin bilim ve teknoloji ilişkisini anlamlandırmalarını sağlayabilme, 8.Atatürk’ün bilim ve teknolojiyle ilgili düşünce
ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme, 9.Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile
toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilme, 10.Fen ve Teknoloji öğretim ortamında gerekli önlemleri alabilme, 11.Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği özel alan yeterliklerinden biri olan “Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim” yeterlik alanını ölçmeye yarayan bir ölçme aracı
geliştirmektir. Araştırma genel tarama modeli ile yürütülmüş bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmanın pilot
çalışması Adnan Menderes Üniversitesinde yüksek lisans yapmakta olan 4 öğrenciye, bu kişilerden ve uzmanlardan alınan görüşlerin ardından düzenlenmiş şekli ise, Adnan Menderes Üniversitesi’nde örgün ve ikinci öğretim
programlarında eğitim görmekte olan 300 Fen Bilgisi öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Bilimsel, Toplumsal
ve Teknolojik Gelişim Özel Alan Yeterlikleri ölçeği (BTTÖ), araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçek maddelerinin hazırlanmasından önce literatür taraması yapılmış ve Fen Bilgisi eğitimine ilişkin öğretmen yeterlikleri
incelenmiştir. Ölçeğin ilk halindeki maddeler yazılırken, MEB’in yayınlamış olduğu Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri El Kitabı kaynak alınmış ve toplam 71 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Bu
havuzda Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim yeterliklerine ait 11 alt boyutun her birine ilişkin maddeler
yer almaktadır. Pilot uygulama ve Fen Bilgisi Eğitimi alanındaki uzmanlardan alınan görüşlerin ardından bazı
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maddeler düzeltilmiş, bazı eklemeler yapılıp, anlaşılmayan maddelerin çıkarılmasından sonra 64 maddelik nihai
deneme ölçeği oluşturulmuştur. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Likert (1932) tarafından geliştirilen dereceleme toplamlarıyla ölçekleme yaklaşımında, ölçülmek tutumlarla ilişkin ifadeler, çok sayıda cevaplayıcıya uygulanır. Böylece her cevaplayıcı, ölçekteki ifadelerin kapsadığı tutum öğesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur (Tezbaşaran, 2008). BTTÖ’de yer alan maddelere ilişkin, “Katılıyorum”, “Kısmen katılıyorum”, “Katılmıyorum” şeklinde yargılar yer almaktadır. Ölçeği yanıtlayan öğrenciler maddelere katılıyorum (5) ile katılmıyorum (1) arasında değişen 5 kategorili derecelendirme ölçeğine göre tepkide bulunmuşlardır. Verilerin Çözümlenmesi Oluşturulan 64 maddelik deneme ölçeği, Adnan Menderes Üniversitesi’nde örgün 1,2,3,4. ve ikinci öğretim 2,3,4. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 300 Fen Bilgisi Öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları bu 300 kişiden elde edilen veriler sonucunda tamamlanmıştır. Geçerlik ve
güvenirliği sağlamak için SPSS.15 paket programı kullanılarak, açımlayıcı faktör analizi, Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi ve T-testi uygulanmıştır. Faktörlerin uygunluğu LISREL programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı
faktör analizi ile doğrulanmıştır.Bu çalışmada, MEB’in (2006) yayınlamış olduğu Fen Bilgisi Öğretmeni Özel
Alan Yeterlikleri El Kitabı’ndan elde edilen Fen Bilgisi Öğretmenliği özel alan yeterlik maddeleri ile Bilimsel,
Teknolojik ve Toplumsal Gelişim alt özel alanı ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçtan
yola çıkılarak geliştirilen BTTÖ, örgün lisans 1, 2, 3, 4 ve ikinci öğretim lisans 2, 3, 4. sınıfta okumakta olan Fen
Bilgisi Öğretmen adayları üzerinde uygulanarak geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Ölçeğin ilk halinde yer alan
71 madde pilot uygulamanın ardından 64’e düşmüş, faktör ve güvenirlik analizlerinin ardından ise değerleri düşük
bulunan 41 madde ölçekten atılarak, toplamda 23 maddeden oluşan ölçeğin son haline ulaşılmıştır. AFA ve DFA
analizlerinin ardından ölçeğin 7 faktörden oluşan bir yapıda olduğu tespit edilmiştir ve bu faktörler sırasıyla, “Okul
dışı etkinlik düzenleyebilme”, “Bilimsel süreç becerileri”, “Bilimin Doğası yeterliği”, “Eleştirel düşünebilme becerisi”, “Problem çözme becerisi”, “Güvenlik önlemleri alabilme” ve “Özel eğitim becerisi” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada geçerli ve güvenilir bir özel alan ölçeği elde edilmiştir. Hazırlanan ölçeğin, öğretmen yetiştiren
kurumlarda, var olan programın değerlendirilmesinde ve durum saptamasında kullanılabileceği araştırmacı tarafından önerilmektedir.
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Biyoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçlarından Olan Yapılandırılmış
Grid Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. İkramettin DAŞDEMİR
Ordu Üniversitesi

Alternatif ölçme ve değerlendirme öğrencilerin öğrencilerin bilgi düzeylerinden yada başarılarından çok bilgilerini
nasıl yapılandırdıklarına, eksikliklerinden çok gelişimlerine odaklanır (Ören Şaşmaz, 2014). Alternatif ölçme ve
değerlendirme araçlarından biride yapılandırılmış grid’dir. Bu ölçme aracının amacı öğrencilerin bilgi seviyelerini,
eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir (Ünal, 2014). Literatür incelendiğinde eğitimde alternatif
ölçme değerlendirme aracı olarak kullanılan yapılandırılmış grid ile ilgili çalışmaların Egan (1972) tarafından başlatılmış ve sonrasında ise bir çok araştırmacı tarafından başarıyla uygulanmış olduğu görülmektedir (MacGuire ve
Johnstone 1987; Bahar 2003; Tatar ve Ören, 2009, Eroğlu ve Kelecioğlu, 2011; Büyükturan ve Demirtaşlı, 2013).
Yine Ulusal alan yazın incelendiğinde ülkemizde öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinden olan yapılandırılmış grid hakkında yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadıkları belirlenmiştir (Karahan ,2007; Özenç, 2013; Özdemir, 2010 Tatar ve Ören, 2009). Bu nedenle bu çalışma bunun gibi
eksiklikleri gidermek, öğretmen adaylarına bu bilgi ve becerileri kazandırmak ve bu etkinlikler hakkında onların
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem araştırılan problemin bir yönünün derinlemesine ve kısa sürede çalışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu yöntemin en
önemli avantajı bir problemin özel bir durumu üzerine yoğunlaşma fırsatı vermesidir (Çepni, 2007). Bu yöntem
bir durumun özelliği üzerine odaklanır ve farklı veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılmasına imkân sağlar
(Cohen ve Manion, 1994). Bu çalışmanın örneklemini 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde pedagojik formasyon alan 29 biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı
olarak açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmacı içerik analizinde verileri inceleyip tema ve kodlar oluşturmuştur.Çalışmada açık uçlu soru formundan elde edilen sonuçlara göre;
öğretmen adayları biyoloji dersinde alternatif ölçme değerlendirme araçlarından olan yapılandırmış gridin kullanılmasının konunun daha iyi öğrenilmesine katkı sağlayacağını, kavram yanılgılarının belirlenerek giderilmesine
pozitif yönde etki yaptığını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğretmenler tarafından yeterince kullanmadığı ve bu etkinliklerin ders kitaplarında yeterince yer verilmediği ve öğretmen adayları bu etkinlikleri kullanmak istediklerini ortaya çıkmıştır.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknolojiye Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Poster
Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Semra BENZER
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Alev DOĞAN
Gazi Üniversitesi

Yapısalcı anlayış; bilginin öğrenci tarafından aktif biçimde yapılandırılması, düşünmeyi öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, öğrendiğinin farkında olma gibi üst düzey becerileri geliştirmeyi amaçlar. Bu anlayışın uygulandığı eğitim
ortamları, bireylerin öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almaları gereğini vurgular. Bu nedenle, yapısalcı
eğitim ortamları bireylerin zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak bir biçimde düzenlenir.
Günümüzde fen eğitimi alanında yapılan reformlar da öğrencilerin daha anlamlı öğrenme sağlamalarını ve fen
okuryazarı bireyler olmalarını hedeflemektedir. Poster temelli öğretim, öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin merak duygusunu artırarak, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yapıcı ve eleştirel
düşünme becerilerini geliştirir. Bilgileri organize etme yeteneğiyle birlikte öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. Poster temelli öğretimle öğrenciler aktif olarak öğrenme ortamlarında yer alır ve bu durum da öğrencilerin fen bilimlerine olan tutumlarına olumlu katkılar sağlar. Bu çalışmanın amacı, poster temelli öğretimin fen
bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknolojiye yönelik tutumları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında deney grubunda 31 öğrenci kontrol
grubunda 38 öğrenci olmak üzere toplam 69 öğrencisi ile yürütülmüş ve öntest-sontest kontrol gruplu deneysel
model ile yapılmıştır. Veriler Tutum ölçeği ve öğrencilerle mülakat yapılarak toplanmıştır. Tutum ölçeği 29 maddeden meydana gelmektedir. Ölçek dörtlü Likert tipinde bir ölçek olup, maddeler 1-4 sınırları içinde puanlandırılmıştır. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 116 minimum puan 29 dur. Mülakatlar ise yarı yapılandırılmış açık
uçlu sorularla yapılmıştır. Verilerinin analizi SPSS programı ile değerlendirilmiştir.Verilerin analizine göre, poster
temelli öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknolojiye yönelik tutumları üzerine olumlu ve
anlamlı olarak etkide bulunduğu söylenebilir.
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Hayatın her alanında artık kendinden söz ettiren bir bilim dalı olarak genetik, multidisipliner bir alan olması yanında özellikle biyoloji konuları arasında köprü görevi görmesi bakımından da her zaman önem arz etmiştir. Bu
bakımdan genetik konularının eğitim müfredatındaki yeri de irdelenmesi gereken bir konudur. Yapılan tüm eğitim
programları ve müfredat çalışmalarına rağmen, öğrencilerin temel genetik kavramları hakkında önemli bilgi eksiklikleri, ilişkilendirme sorunları, kavram yanılgıları mevcuttur. Ülkemizde genetik konusuna ilköğretim 8. sınıf,
ortaöğretim 10. sınıf ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde değinilmektedir. Tüm öğrencilerden ortak olarak en az
8. sınıfta bu temel kavramları öğrenmeleri beklenmektedir. Fakat ilköğretimin ortaokul kısmında; konuya sadece
altı ders saatinin ayrılmış olması, konunun hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından somutlaştırılamaması, deney yapmaya çok uygun bir konu olmaması, bazı matematik temellerinin olması, konu içinde yer alan kavramların
birbirine yakın olması ve kavramlar arası ilişkilendirmelerin yeterince iyi yapılamaması gibi nedenlerden dolayı
zor anlaşılan ve zor öğrenilen bir konu olduğu literatürde yer alan çalışmaların sonuçlarından ortaya çıkmaktadır.
Banet ve Ayuso (1999), Cansüngü-Koray ve Tatar (2005) ile Tatar ve Koray (2005)’ın 8. sınıf öğrencileri ile
yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin büyük çoğunluğunun gen, DNA, kromozom gibi temel kavramları bilmedikleri, eksik bilgilere sahip oldukları, kavramları birbirleriyle karıştırdıkları ya da kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Venville ve Treagust (1998) öğrencilerin gen, kromozom ve DNA ile ilgili yazdıkları ifadelerin
incelenmesi sonucunda verilen kavramlar hakkında mikroskobik düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını, cevaplarının
yüzeysel olduğunu; Bahar, Johnstone ve Hansell (1999) yaptıkları araştırmayla öğrencilerin genetik konularına
büyük bir önyargılarının olduğunu ve öğrencilerin konuyu anlamakta güçlük çektiğini; bazı çalışmalar ise öğrencilerin büyük çoğunluğunun genetik konusu ile ilgili belli kavramları yapısal büyüklükleri bakımından sıralayamadıklarını ve aynı zamanda bu kavramları açıklayamadıklarını (Lewis ve Wood-Robinson, 2000; Topçu ve Şahin-Pekmez, 2009) belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda ise yine konuyla ilgili kavram yanılgılarının mevcut olduğu sonucuna varılmıştır (Saka, Cerrah, Akdeniz ve Ayas, 2006; Marbach, 2001). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının DNA, kromozom, gen gibi kavramları tam olarak bilmedikleri aynı zamanda öğretmen
adaylarının bu kavramları birbirlerinin yerine de kullanma eğilimi içerisinde oldukları da belirtilmiştir (Cerrah ve
Saka, 2004). Bu araştırma ile hem ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin hem de Fen Bilgisi öğretmen adaylarının temel
genetik kavramlarını bilme düzeylerini, kavramlar hakkındaki yanlış ve eksik bilgilerini ortaya koymak hedeflenmektedir. İlgili literatür incelendiğinde genetik konusunun, hem ilk defa müfredatta yer aldığı 8. sınıf öğrencileri
ile hem de mezun olduklarında bu konuyu sınıflarında işleyecek olan son sınıf Fen bilgisi öğretmen adayları ile
birlikte yapılan ve sonuçlarının karşılaştırmalı olarak verildiği çalışmalar çok azdır. Bu yönüyle de araştırma özel
bir öneme sahiptir.Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır. Çalışmada öğrencilere genetiğin temel
konularından olan gen, kromozom, DNA, kromatid ve kromatin iplik kavramlarının neyi ifade ettiği açık uçlu
sorular şeklinde sorulmuş ve öğrencilerin yanıtları betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmaya, Kars ili merkezde eğitim veren Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Selim ilçesi Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıfında öğrenim gören 97 öğrenci ile Kafkas Üniversitesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim
gören 88 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri genetiğin temel konularından olan gen, kromozom, DNA,
kromatid ve kromatin iplik kavramlarının neyi ifade ettiğinin sorulduğu beş açık uçlu sorudan oluşan yazılı sınav
ile toplanmıştır. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve 4. sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar
incelenmiş ve genel başlıklar halinde toplanmıştır. Oluşturulan başlıklar dört farklı uzman kişi tarafından birden
fazla kez okunarak “bilimsel olarak kabul edilebilir” ve “bilimsel olarak kabul edilemez” ifadeler olarak gruplanmış ve frekans-yüzde tabloları oluşturulmuştur.Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Gen nedir?” sorusuna verdikleri
yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin %59,79’u bilimsel olarak kabul edilebilir türden ifadeler kullanmışlardır. Fen
Bilgisi öğretmen adaylarının ise aynı soruya verdikleri yanıtlardan %55,68’i bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler olmuştur. Elde edilen bulgular her iki grupta da gen kavramının tam olarak bilinemediğini göstermiştir. “DNA
nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin %63,91’i bilimsel olarak kabul edilebilir türden ifadeler kullanmışlardır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ise aynı soruya verdikleri yanıtlardan
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%76,13’ü bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler olmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler arasında dahi tam ve eksiksiz bir DNA tanımı göze çarpmamaktadır.
Fakat verilen yanıtlar eksik dahi olsa DNA her iki grupta da en çok bilinen kavram olmuştur. “Kromatin iplik
nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin %21,64’ü kromatin ipliği tanımlarken
bilimsel olarak kabul edilebilir türden ifadeler kullanmışlardır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ise aynı soruya
verdikleri yanıtlardan %30,68’i bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler olmuştur. Bu durum kromatin iplik kavramının hem öğrenci hem de öğretmen adayları tarafından kesinlikle yapılandırılamadığının bir kanıtıdır. “Kromatid
nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin %14,43’ü kromatid’i tanımlarken bilimsel olarak kabul edilebilir türden ifadeler kullanmışlardır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ise aynı soruya
verdikleri yanıtlardan %47,72’si bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler olmuştur. Bu sonuç, öğrencilerin bu kavrama yabancı olduğunun, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının dahi büyük çoğunluğunun bu kavramı tam olarak bilmediğinin bir göstergesi olmuşur. “Kromozom nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin %49,48’i kromozomu tanımlarken bilimsel olarak kabul edilebilir türden ifadeler kullanmışlardır. Fen
Bilgisi öğretmen adaylarının ise aynı soruya verdikleri yanıtlardan %71,59’u bilimsel olarak kabul edilebilir ifadeler olmuştur. Öğrencilerin yarısından fazlası kromozom kavramı hakkında yeterli tanımlamalar yapamamışlardır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarında da kalıtsal materyalin bir organel olduğu fikri öğrencilerdeki belirgin kavram
yanılgılarındandır. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin temel genetik kavramlar hakkındaki bilimsel olarak kabul edilemez ifadelerinden “Gen nedir?” sorusuna “tüm özelliklerimizi taşıyan yapıdır” cevabını vermeleri gen ile kromozomu karıştırdıklarının açık bir göstergesidir. Birçok farklı yanıtta ise gen kavramını hücre olarak tanımladıkları ve gen ile DNA’nın yapısal büyüklüklerine göre sıralanmasında yanılgıları olduğu ve benzer şekilde öğrencilerin bir kısmının da kromozomu “DNA’nın en küçük yapı birimidir” olarak tanımlaması DNA ile kromozom
arasında da yapısal büyüklük bakımından bir yanılgılarının olduğunun göstergesi olmuştur. DNA ile hücre kavramlarını, kromatid ile kromatin ipliği kavramlarını karıştırdıkları, bu hususta da bir kavram yanılgıları olduğu ve
kromatid ya da kromatin iplik yerine iğ ipliği ifadesini kullandıkları görülmüştür. Çalışma kapsamında temel genetik kavramlarla ilgili olarak öğrenciler; huy, kimlik, şifre, leke, hayat, karakter, cisim gibi metafor olabilecek
ifadeler de kullanmışlardır. Genetik konusunun soyut algılanmasından dolayı öğrenciler metafor kullanma eğilimi
göstermişlerdir. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının temel genetik kavramlar hakkındaki bilimsel olarak kabul edilemez ifadelerine genel olarak bakıldığında ise gen kavramını hücre olarak tanımladıkları ve DNA ile kromozomu
organel olarak ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca gen ile kromozomu; kromatin iplik ile DNA ve iğ ipliğini; kromatid ile de kromozom ve DNA’yı birbirlerine karıştırdıkları bulgusu elde edilmiştir.
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Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinde yer alan verilere göre; ilgili veri tabanına
kayıtlı çalışmaların sayısının 2000’li yıllardan sonra arttığı ifade edilebilir. 2015 verilerine göre veri tabanına kayıtlı eğitim-öğretim alanında yapılmış doktora tezlerinin sayısı 4686’dır (YÖK,2015). Farklı zaman aralıklarında
araştırmacılara rehber olması açısından mevcut çalışmaların sistemli bir şekilde analiz edilmesi önemlidir. Literatürde eğitim ile ilgili yapılmış çalışmaların çeşitli yöntemlerle analiz edilerek incelendiği farklı çalışmalar bulunmaktadır (Çırak ve Demir, 2014; Kaytez ve Durualp, 2014; Yenilmez ve Sölpük, 2014; Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker, 2012; Çiltaş, Güler ve Sözbilir, 2012; Yaşar Can ve Aral, 2011; Tarman, Acun ve Yüksel, 2010;
Tatar ve Tatar, 2008). Çoşkun, Dündar ve Parlak (2014) “Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü
Tezlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013)” isimli araştırmalarında 72 çalışmayı incelemiştir. Çalışmalar engel gruplarına, konulara, yıllara, tez türüne, kaynakçalarına, araştırma yöntemlerine gibi farklı
değişkenler açısından sınıflandırılmış ve elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda; tezlerin en
sık yüksek lisans tez türünde olduğu, lisansüstü tezlerde kullanılan yerli ve yabancı kaynak kullanımının eşit yüzdelerde çıktığı, çalışmalarda en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı saptanmıştır. Çiltaş, Güler ve Sözbilir
(2012)’ in “Türkiye’de Matematik Eğitim Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması” isimli araştırmalarında
1987-2009 yılları arasında ulaşılabilen kaynaklardan 359 makale incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda matematik
eğitimi araştırmalarında 2002 yılından beri bir artış olduğu, öğrenmeye yönelik çalışmaların sık bir şekilde çalışıldığı, araştırma yöntemlerinden en çok nicel yöntemin seçildiği, araştırmalarda genellikle tek veri toplama aracının kullanıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmada, araştırmacılara fen eğitimi ile genel bir fikir verebilmek amacıyla
Türkiye’de 2008-2014 yılları arasında yapılmış olan doktora tezleri yöntem ve içerik açısından incelenmiştir. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1.Fen eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinde araştırılan konuların eğilimi ne yöndedir? 2.Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan bağımlı/bağımsız değişkenler nelerdir? 3.Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri
nelerdir? 4.Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda örneklem/ çalışma grubu nasıl bir dağılım göstermektedir?
5.Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda veri analiz yöntemleri açısından nasıl bir dağılım göstermektedir?Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 2008-2014 yılları arasında “Fen eğitimi” alanında tamamlanmış ve YÖK Ulusal Tez Merkezine
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) kayıtlı ve erişilebilen doktora tezleri değerlendirilmiştir. İlgili veri tabanında fen eğitimi, fen ve teknoloji, bilimsel süreç becerileri, eleştirel düşünme becerileri, pedagojik alan bilgisi,
çevre eğitimi, kavramlar, kavram yanılgıları, alternatif kavramlar, fen ve teknoloji, öğrenme stratejileri, öz düzenleme, bilimin doğası, üstbiliş… gibi kelime veya kelime grupları anahtar kelime olarak aranmıştır. Ayrıca Türkiye’de fen eğitimi alanında doktora eğitimi veren üniversitelerin isimleri yazılarak arama yapılmıştır. Araştırmada
ulaşılabilen 95 adet doktora tezi araştırma problemleri doğrultusunda incelenmiştir.Fen eğitimi alanında doktora
tezleri incelendiğinde tezlerin büyük bir kısmının 5E modeli, aktif öğrenme yöntemleri, animasyon ve jigsaw teknikleri, modellemeye dayalı fen öğretimi, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, tahmin et-gözle-açıkla
yöntemi, işbirlikli öğrenme gibi öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili olduğu söylenebilir. Araştırmalarda akademik başarı ve kalıcılık bağımlı değişkenleri en çok kullanılmıştır. Cinsiyet, lisans, lisans öncesi bilgi, aile eğitim/meslek/sosyoekonomik düzey gibi değişkenler ise bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Araştırma deseni
için doktora tezlerinde en çok nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem uygulanmıştır. Doktora tezlerinde en çok öğretmen adayları ile çalışılmıştır. Araştırmaların örneklemleri/ çalışma grupları
farklı sınıf düzeylerinden, öğretmenlerden ve velilerden oluşmaktadır. Nicel verilerin analizinde sıklıkla t-testi
kullanılmıştır. ANOVA veya ANCOVA gibi istatistik analizlerin kullanıldığı tezlerde önemli bir kısmı oluşturmaktadır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi daha sık kullanılmıştır. Bu sayede araştırmacılar daha derinlemesine analiz yapmayı tercih etmişlerdir.
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Montessori Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Eğitimcilerin Montessori Yaklaşımına İlişkin Görüşleri
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Alternatif eğitim alanında önemli bir yere sahip olan ve dünyanın birçok yerinde uygulanan Montessori yaklaşımı,
ilk kez 1907 yılında Maria Montessori tarafından yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Yaklaşımın, gelişimsel geriliği olan çocuklarda duyuların eğitimine ağırlık vererek, çocukların bilişsel düzeylerini ilerletmek üzere
ortaya çıktığı ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların başka metotlarla eğitilen normal gelişim gösteren çocuklardan daha başarılı olmasını sağladığı bilinmektedir. Daha sonraları ise normal gelişim gösteren çocuklar için
uygulanması ve normal gelişim gösteren çocuklarda gözlenen olumlu ilerlemeler, yaklaşımın geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına temel oluşturmuştur. Bu yönüyle Montessori yaklaşımı yüzyılı aşkın süredir eğitimcilerin
uygulamalarına ışık tutar niteliktedir (Erben, 2005; Follari, 2007; Lopata, Wallace ve Finn, 2005; Toran, 2011).
Montessori yaklaşımının felsefesinden gelen, çocuğa daha barışçıl bir dünya yaratma ile çocuğun doğal ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra eğitimcinin çocuğa ve onun gelişimine saygı duyması, çocuğun kendi
kişiliğini oluşturması için fırsatlar vermesinin gerekliliği vurgulanmaktadır (Torrence ve Chattin-McNichols,
2004). Bu yönüyle Montessori yaklaşımını uygulayan eğitimcilerin; çevre tasarımcısı, kaynak insan, rol model,
uygulama öğretmeni, her çocuğun davranışlarının ve gelişiminin dikkatli bir gözleyicisi ve kayıt tutucusu olarak
farklı roller üstlendikleri görülmektedir (Korkmaz, 2013). Montessori eğitimcisi yetiştirme programlarının verildiği, uluslararası organizasyonlar tarafından yürütülen çalışmalar bulunmaktadır. Bu programları yürüten bazı organizasyonlar “Öğretmen Eğitimi için Montessori Akreditasyon Komisyonu-MACTE” tarafından akredite edilmektedir. Akredite edilen organizasyonların başında “Uluslararası Montessori Derneği-AMI”, “Amerikan Montessori Topluluğu-AMS”, Montessori Uluslararası Eğitim Programları-MEPI”, Montessori Eğitimi Ulusal Merkezi-NCME” ile “Pan Amerikan Montessori Topluluğu-PAMS” gelmektedir (Seldin, 2006). Montessori eğitimcilerine yönelik çalışmalar, yalnızca uluslararası organizasyonların eğitimcilere eğitimler verilmesi şeklinde gerçekleşmemektedir. Bunun yanı sıra, akademik olarak da Montessori eğitimcileri üzerine yapılan çalışmaların olduğu
görülmektedir. Santiago (1999) yapmış olduğu çalışmada, dört erkek Montessori eğitimcisi ile görüşerek, neden
Montessori eğitimcisi olmak istediklerini araştırmıştır. Katılımcılardan birisi, “kendi çocukluğunda aldığı Montessori eğitiminden etkilendiği ve sonrasında kendisinin de bir Montessori eğitimcisi olmaya karar verdiğini”; bir
başka katılımcı, “bireylerin gelişimlerin kendi içinde değerlendirilmesine duyduğu saygı nedeniyle Montessori
eğitimcisi olmak istediğini”; bir diğer katılımcı “Montessori eğitimcilerinin çocuklarla kurduğu diyaloglardan etkilendiğini ve buna saygı duyduğu için mesleği seçtiğini” son katılımcı ise “çocukların gelişimini Montessori eğitimcisi olarak daha iyi destekleyebileceğini düşündüğü için seçtiğini” belirtmiştir. Benzer bir başka çalışmada ise,
sekiz Montessori eğitimcisine neden Montessori eğitimcisi olmayı seçtikleri sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda eğitimcilerin hepsinin “doğru” tercih yaptıklarını belirttikleri görülmüştür. Montessori eğitimcilerinin incelendiği bu çalışmada; eğitimcilerin profesyonel rolleri için en temel fizyolofik ve pedagojik farkındalıklar ile
çocuğun özgürlüğü, saygısı ve bütüncül algısı için taşınan ortak inançlar olmak üzere iki önemli nokta öne çıkmaktadır (Malm, 2004). Yurtdışında yapılan iki çalışmanın da Montessori eğitimcileri ile gerçekleştirildiği ayrıca
eğitimcilerin yaklaşımda çocuğa atfedilen vurguyu içselleştirdikleri dikkati çekmektedir. Türkiye’de ise Montessori eğitimcilerine yönelik doğrudan yapılan yalnızca bir çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için uygulanan stratejileri incelemek amacıyla on Montessori eğitimcisi ile
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Montessori eğitimcilerinin çocuklarda merak duygusunu uyandırmak
için hassas gözlem, hazırlanmış çevre, özgür seçim, özel ilgi, dikkatin polarizasyonu-konsantrsayon ve duyarlı
evreler ilkelerini uyguladıkları ifade edilmektedir (Soydan, 2013). Türkiye’de Montessori yaklaşımına yönelik ilk
çalışmanın 1990 yılından önce Oktay (1987) tarafından yapıldığı ve bu yönüyle yaklaşımın ülkemiz için yeni
olduğu düşünüldüğünde, sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı Montessori eğitimcileri ile ilgili araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda yapılan bu araştırma, Türkiye’de Montessori eğitim
kurumlarında görev yapan eğitimcilerin Montessori yaklaşımına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla planlanmıştır.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, temel nitel araştırma (basic or generic qualitative research) yöntemi kullanılmıştır. Temel araştırma yöntemi eğitimde en yaygın kullanılan nitel araştırma yöntemi olup gözlem,
görüşme ya da doküman analizlerinin toplanarak bir olgunun anlatılması ve yorumlanmasını sağlamaktadır (Merriam, 2009). Bu araştırma verileri eleştirme, bir teoriye veya kültüre odaklamayı amaçlayan bir çalışma değildir.
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Çalışmada, Türkiye’de Montessori yaklaşımına yönelik eğitim yapan eğitimcilerin görüş ve deneyimlerini görüşme yoluyla elde edilen verilere dayanarak bakış açılarını ve görüşlerini anlamaktır. Bu nedenle temel nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada eğitimciler, amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Amaçlı
örnekleme, zengin bilgiye sahip olan durumların derinlemesine çalışılmasını sağlamaktadır (Patton, 1997). Çalışmanın verileri, 2014 yılı Kasım ve Aralık aylarında Ankara ilinde toplanmıştır. Verilerin toplanması için görüşmelerden önce kurumlardan resmi izinler alınmıştır. Araştırmanın amacı hakkında okuldaki bütün eğitimciler bilgilendirilmiş çalışmaya katılmayı isteyen gönüllü eğitimciler belirlenmiştir. Görüşmeler görüş farklılığı oluşturmaması açısından 9 öğretmenle aynı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Görüşmeye başlamadan önce, yarı yapılandırılmış görüşme formu eğitimcilere verilip sorulara verilen cevaplar izin alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Veri analizi için ses kaydı yapılan görüşmeler bir araştırmacı tarafından deşifre edilmiştir. Daha sonra, tüm
görüşmeler bütün araştırmacılar tarafından okunmuştur. Verilerin analizinde, kelime tekrarı (wordrepetition) tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar görüşme sırasına göre ME1 (Montessori eğitimcisi), ME2, ME3… şeklinde kodlanıp bulgular kısmında görüşlerine yer verilmiştir.Montessori yaklaşımında önemli yere sahip olan eğitimci ayağı
ile Türkiye’de Montessori yaklaşımının uygulama boyutu ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konulmuştur. Bu görüşler
sonucunda Türkiye’de sadece 3-6 yaş için uygulanan Montessori yaklaşımın aynı zamanda 0-3 yaş ve ilköğretim
aşamalarını da kapsayacak şekilde dünya standartlarında teorik ve uygulama boyutu olan eğitim çalışmalarının
gerekliliği ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de bütün aşamalarıyla uygulanacak Montessori yaklaşımı
eğitim çalışması dünyada uygulanan Montessori yaklaşımı standartlarını yakalamak açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitim
programlarını uygulamakla sorumludur. Eğitimcilerin de belirttiği üzere bu durum tam zamanlı Montessori eğitim
çalışmalarının uygulanması engellemekte aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının da bu tür alternatif eğitim çalışmalarını yürüten kurumların desteklemesini, tanıtılmasını ve yaygınlaştırmasının önüne geçmektedir. Alternatif
eğitim çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği gerekmektedir. Eğitimciler Montessori yaklaşımının
hizmet içi eğitim çalışmalarına yönelik olarak da Türkiye’de deneyimli süpervizyonlara ve eğitimcilere ihtiyaç
duyduklarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca eğitimcilere göre Montessori yaklaşımına yönelik bilimsel çalışmaların
da oldukça kısıtlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu yaklaşımın teori ve uygulama kısmında rehberlik edecek,
örnekler sunacak dergi, kitap, makale gibi yayınlara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Türkiye’de birçok kurumda
Montessori eğitim standartlarına uygun olamayan materyal, ortam ve eğitimcilerle çalışmalar yapılmasına rağmen
bu yaklaşımın son dönemlerde benimsenip yaygınlaşması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de Montessori yaklaşımının uygulama boyutu görülmeden eleştirildiği uygulanabilir olmadığı, yaratıcılığı
körelttiği gibi görüşlerin çalışmaların bizzat içinde olarak anlaşılabileceği vurgulanmıştır. Eğitimciler kendilerinin
de belli noktalarda eksik olduklarını ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Montessori yaklaşımı
iyi rehber ve gözetmen eğitimcilere ihtiyaç duymaktadır. Bu perspektifte Uluslararası Montessori Derneklerinin
destekleriyle Türkiye’de eğitimcilerin düzeyi ve çalışmalar daha üst bir noktaya taşınabilir.
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Ergenlik dönemi, erinlik ile başlayıp yetişkinliğe kadar süren bir dönemi kapsamakta, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş dönemini oluşturmaktadır. Cinsel olgunluğun gerçekleştiği dönem veya yaş olarak ta tanımlanan
erinlik yalnız biyolojik değişikliklerin değil aynı zamanda psikolojik ve toplumsal değişikliklerin ortaya çıktığı bir
dönemdir. Bu dönem, bireyin içinde yaşadığı toplumda yer ve rol alma davranışının hızlandığı süreçtir. Kişinin
benlik kimliği kazandığı, kimlik ve rol karmaşası tehlikesinden kaçtığı bir dönemdir. Ergenin primer çevresinin
ona sağladığı güvence ve sevgi; bu dönem özelliği olarak kendisinde meydana gelen biyolojik, sosyal ve psikolojik
değişmelere ayak uydurmasında en büyük destek olmaktadır. Ergenin kendi yaşamında ve çevresinde doyurucu
etkinlikler gerçekleştirmesini engelleyen; yoksulluk, anne baba yoksunluğu gibi yıkıcı deneyimler yeterlilik duygusunu olumsuz etkilemekte ve ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Ergenlik döneminde biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden birçok sorun yaşanmaktadır. Gençlerin çok yalnız olmamaları, anne babayla çatışma
yaşasalar da onların varlığını arkalarında hissediyor olmaları psikososyal başarısızlıklara engel olabilmektedir.
İnsanın bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için anne, baba ve kardeşlerden
oluşan aile içinde yetişmesinin gerekli olduğu biçimindeki olgu, farklı dallardaki bilim adamları tarafından ortaya
koyulmaktadır. Aile ortamının sıcaklığı, sevgisi ve anne baba şefkat ve sıcak ilgisinden yoksun kalan çocukların
kişilik gelişimi bozukluklarına maruz kalmaları, topluma uyum sağlayamamaları ve yine gelişme açısından bir
takım eksiklikleri üzerinde barındırmaları kaçınılmazdır. Devlet korumasına muhtaç çocuklar birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de topluma kazandırılması amacıyla, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunun denetimi altında olan, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında barındırılmaktadır. Ancak en mükemmel yetiştirme
yurdu ve çocuk yuvasının bile, ailedeki ‘hava’yı’ vermediği gerçektir. Yaşamın en fırtınalı dönemlerinden biri
olan ergenlik dönemi, aile yanında kalan kız çocukları için bile atlatılması zor bir dönem olmaktayken yetiştirme
yurdunda kalan kız çocuklarının yaşayacağı sorunların boyutunun çok daha üst düzeyde olacağı düşünülmektedir.Araştırma, Muğla Vali Hüseyin Aksoy Yetiştirme Yurdu’nda kalan ve rastgele seçilen ailesiyle yaşayan 11-19
yaş grubunda olan ve ergenlik dönemindeki 60 gönüllü kız çocuğunu kapsamaktadır. Araştırma ergenlerin bazı
sosyodemografik özellikleri, ergenlik sorunları, baş etme yöntemleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek ve
kurumda kalan ergenlerle aileleriyle kalan ergenler arasında farkları görmek amacıyla tanımlayıcı bir çalışmadır.
Ankete katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmada üç bölümden oluşan anket formu kullanıldı. Birinci
bölüm, kişisel bilgi formu; ergenin sosyodemografik özelliklerini, ikinci bölüm; ergenlerin problemlerini belirleyen, üçüncü bölüm ise bu problemlerle baş etme yöntemlerini belirleyen sorulardan oluşmaktadır. Araştırma için
kurumdan gerekli olan izinler alınmıştır. Anket formlarında ergenlere ait kimlik bilgilerine yer verilmemiştir.
Araştırmaya katılacak olan kız çocuklarına veri toplama formları uygulanmadan önce araştırma hakkında bilgi
verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. Uygulamadan sonra elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerle ailesiyle yaşayan ergenler arasında istatistiksel olarak, t
testi ayrıca yüzdelik X2 uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p:0.05 kabul edilmiştir. Araştırmanın Sınırlılıkları; 1.
Araştırma, Muğla Vali Hüseyin Aksoy Yetiştirme Yurdundaki ergen sayısı ve bir o kadar aile ortamından seçilen
ergen sayısı ile sınırlıdır. 2.Araştırma, 11-19 yaş arası ergenlerle sınırlıdır. 3.Ergenlik sorunları, Problem Tarama
Listesi’nde yer alan maddelerle sınırlıdır. 4. Ergenlerin baş etmeleri, Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Ölçeği’ndeki ifadelerle sınırlıdır.Araştırmaya katılan ergenlerin Ergen Problem Tarama Listesi alt boyutlarına göre
sorun yaşama durumları incelendiğinde en fazla sorun yaşanan alanın yetiştirme yurdunda kalan ergenlerde psikolojik gelişim problemleri alt boyutunda ( olduğu, bunu gelecekle ilgili düşünce ve istekler alt boyutunun takip
ettiği görülmektedir. Normal aile yanında kalan ergenlerde ise en fazla sorun yaşanan alanın gelecekle ilgili düşünce ve istekler alt boyutunda olduğu, bunu psikolojik gelişim problemleri alt boyutunun takip ettiği , Araştırmaya katılan yetiştirme yurdunda ve normal aile yanında kalan ergenlerin ergenlik problem alanlarının karşılaştırılması incelendiğinde toplumsal gelişim problemlerinin görülme sıklığının yetiştirme yurdunda kalan ergenlerde
normal aileleriyle kalan ergenlere oranla daha fazla yaşanmakla olduğu, Karşı cinsle ilişki ve cinsel bilgileri öğrenme, gelecekle ilgili düşünce ve istekler ve psikolojik gelişim problem alanlarının normal aile ve yetiştirme
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yurdunda kalan ergenler arasındaki farkı istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Yetiştirme yurdu ve normal aile yanında kalan ergenlerde yaş gruplarına göre ergen problem tarama listesi alt boyutları incelendiğinde toplumsal
gelişim problemleri hem yetiştirme yurdunda hem de normal aile yanında kalan ergenlerde yaşla artmakta birlikte
iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Yetiştirme yurdunda ve normal aile yanında kalan
ergenlerde sorunlarla başa çıkma ölçeği alt boyut ortalamaları incelendiğinde hem yetiştirme yurdunda hem de
normal aile yanında kalan ergenlerin en çok kullandığı baş etme yönteminin değişiklik arama olduğu bunu kendini
geliştirme yönteminin takip ettiği görülmektedir.
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Üstün yetenekli okul öncesi çocuklarına yönelik bir erken müdahale yöntemi uygulaması:
Erken zenginleştirme
Adile Gülşah Saranlı

Problem Durumu
Üstün yetenek, özellikle de okul öncesi çağlarda belli bir veya birkaç gelişim alanında ve/veya değişik yetenek
alanlarında yaşıtlarından ileri olma durumuyla kendini gösterebilmektedir. Bu dönemdeki çocuklar gelişimlerinin
halen devam etmekte olması ve onlara etiket konmaması gerekliliği göz önüne alınarak genel eğitim programlarının yer aldığı kurumlarda genellikle normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla aynı eğitim programına dâhil olup bu
çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklere katılmaktadırlar. Bu gruptaki çocuklar kendileri gibi özel ve üstün yetenekli yaşıtlarının devam ettiği bir eğitim kurumuna devam etme şansına sahip olmaları durumunda ise onların
farklı ve ileri becerilerine yönelik bir eğitim programı oluşturma imkânı doğabilmektedir. Bu uygun ortamın bulunması durumunda erken yaşta gerçekleştirilen bu müdahaleler üstün yetenekli çocuğun ileride yaşayabileceği
sosyal-duygusal veya akademik başarısızlık gibi sorunları önlemek amacıyla erken müdahalede bulunulması sayesinde daha az yaşanabilecektir. Alan yazında, üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarının eğitim programlarının zenginleştirilmesinin erken müdahale kapsamına girdiğine ve örneklerine ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Guilbault, 2012; Henderson ve Ebner, 2011; Luna, 2002; Mooij, 1999; Silverman, 1992). Buna karşın,
özellikle üç tipli zenginleştirmeye (Reis ve Renzulli, 2003) dayalı okul öncesi dönem çocuklarına yönelik zenginleştirilmiş okul öncesi etkinlikleri vasıtasıyla gerçekleştirilen erken müdahale/erken zenginleştirme çalışmalarına
ilişkin araştırma sayısı hem yurt dışı hem de yurt içi alan yazında yok denecek kadar azdır. Yukarıda aktarılan
bilgiler ışığında, bu araştırmanın amacı üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarının devam ettiği bir kurumda
uygulanan zenginleştirilmiş okul öncesi etkinliklerinin üstün yetenekli okul öncesi dönem çocukları üzerindeki
etkisini gözlemlemek ve zenginleştirilmiş etkinliklerin bu özel grupta bulunan çocuklar için bir erken müdahale
yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını tartışmak olarak belirlenmiştir.

Araştırma Yöntemi
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Çalışmanın
katılımcıları üçokul öncesi öğretmeni ve görev aldıkları okuldaki üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarıdır.
Öğretmenlerin hepsi kadın’dırve yaşları 21 ile 32 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamına araştırmanın yürütücüsü tarafından özel olarak üstün yetenekli çocuklarla ilgili 3 hafta ve 12 saatten oluşan bir eğitim verilmiştir. Bu eğitimin içeriğinde okul öncesi dönemde bulunan üstün potansiyelli çocukların özellikleri, tanılanma yöntemleri, gelişimsel farklılıkları, eğitim modelleri gibi konular yer almıştır. Bu eğitimin ardından aynı gruba ek olarak üstün yetenekli çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla sıklıkla kullanılan bir
yöntem olan zenginleştirme yöntemi hakkında 8 saatlik eğitim verilmiştir. Verilen bu zenginleştirme eğitiminin
temelinde Üç Halkalı Zekâ Kuramı’na göre geliştirilmiş olan Okul Çapında Zenginleştirme Modeli (Renzulli ve
Reis, 1997) bulunmaktadır. Zenginleştirme eğitimi vermeden önce öğretmenler normal yöntemlerle okul öncesi
dönem çocuklarına yönelik etkinlikler geliştirmiş ve üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarına uygulamışlardır. Aldıkları zenginleştirme eğitimi sonrasında, bu eğitimde öğrendikleri üç tipli zenginleştirme yöntemini kullanarak yeni etkinlikler tasarlamışlar ve yine aynı grup okul öncesi dönem çocuklarına farklı okul öncesi etkinlikleri içerisinde uygulamışlardır. Bu uygulamalar sırasında üstün yetenekli çocukların zenginleştirilmiş etkinliklere
karşı tepkileri, keyif alma durumları, dikkat süreleri ve buna benzer pek çok kriter öğretmenler tarafından gözlemlenmiş ve kayıt edilmiştir. Uygulamaların bitiminde çalışmaya katılan öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşme formlarındaki 12 açık uçlu soru ile öğretmenlerin normal şekilde hazırlayıp uyguladıkları ve zenginleştirilmiş şekilde hazırlayıp uyguladıkları etkinliklere karşı üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarının tepkilerine ilişkin gözlemleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Önceden oluşturulmuş olan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış soru formu uygulanmış ve cevaplar video ve ses kaydına alınmıştır. Her görüşme, ortalama olarak
35-45 dakika arasında sürmüştür. Kayda alınan bu görüşmeler daha sonra yazıya aktarılmıştır. Gerçekleştirilen
yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öncelikle üç öğretmenle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bilgilerden 25 sayfalık veri seti ortaya
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çıkarılmıştır. Bu veriler incelenerek kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmış ve daha sonra da kodlanmıştır. Kodlama işlemi hem önceden belirlenmiş hem de süreç içinde oluşan kavram ve kodlara göre gerçekleştirilmiştir.
Sonrasında, ilk aşamada ortaya çıkan kodlardan yola çıkılarak bu kodların belirli kategoriler altında toplanması
sağlanmıştır. Bu şekilde, toplanan veriler, kodlar aracılığı ile kategorize edilmiştir. Tekrarlanan kodlardan bazıları
frekans değerleriyle ifade edilerek çalışmanın güvenirliğinin artırılması ve kategoriler arası karşılaştırma yapılabilmesi de sağlanmıştır.

Beklenen/Geçici Sonuçlar
Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin aldıkları zenginleştirme eğitimini oldukça olumlu değerlendirdikleri, üç tipli zenginleştirme yöntemiyle hazırladıkları etkinlikleri hazırlama aşamasında başta zorlandıkları
fakat birkaç uygulama sonrasında etkinlikleri kolayca zenginleştirebildikleri, üç tipli zenginleştirmeyle hazırlanmış etkinliklerin üstün yetenekli okul öncesi dönem çocuklarının dikkatlerini, normal etkinliklere oranla daha uzun
süre çektiği, çocukların daha az problem davranışı sergilediği ve daha fazla keyif aldıkları, zenginleştirilmiş etkinlikler sırasında daha çok soru sordukları, öğretmenlerin sınıf yönetiminde daha çok zorlanabildikleri gibi ön bilgiler edinilmiştir.
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Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Verilen Yoğunlaştırılmış Aile Eğitiminin Nitel Sonuçlarının
Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI
TED Üniversitesi

Üstün yetenekli çocukların ailelerinin aynı özel gereksinimli çocukların aileleri gibi bilgilenmeye ve toplum tarafından desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Bu aileler kendi başlarına cevaplayamayacakları pek çok soru ve sorun
ile uğraşmak durumundadırlar. Aileler özellikle üstün yeteneğin tam olarak ne anlama geldiği, çeşitleri ve özellikleri, üstün yetenekli çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebilecekleri, çocukları için uygun olan eğitim programlarının neler olduğu gibi pek çok konuda bilgilenme ihtiyacı hissetmekte, fakat ihtiyaçlarına uygun bir eğitim alma
şansını genellikle bulamamaktadırlar. Çocuklarının özel gereksinimleri hakkında fazla bilgiye sahip olmayan aileler ise çocuklarına yetemediklerini düşünerek suçluluk duygusu yaşamaktadırlar. Üstün yeteneklilerin ailelerinin
eğitimine ilişkin alan yazında sayıları az da olsa bu tip aileler için hazırlanmış çeşitli eğitimler bulunmaktadır. Bu
eğitimlerden en sık karşılaşılanları genellikle 1 veya 2 saat arasında süren ve üstün yeteneklilikle ilgili tek bir
konuya odaklanan çok kısa süreli eğitimler şeklindedir. Bu tarz eğitimler genellikle üstün yeteneklilerin devam
ettiği okullarda, Bilim ve Sanat Merkezlerinde, Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde konunun uzmanları tarafından verilen fakat eğitimin etkisinin ölçülüp değerlendirilmediği eğitimler şeklindedir. Bunlar
dışında bir de uzun vadeli olan, genellikle kuramsal temele dayalı ve eğitimin nitel ve nicel yollarla etkisinin
ölçüldüğü üstün yetenekliler aile eğitimi programları bulunmaktadır (Adler, 2006; Applebaum, 1998; Clark, 1983;
Dangel ve Walker, 1991; Davis-Simmons, 1995; Devries ve Webb, 2007; Fornia ve Frame, 2001; Glover, 1988;
Kurtulmuş, 2010; Morawska ve Sanders, 2009; Saranlı ve Metin, 2014) Bu eğitimlerin içerikleri üstün yeteneklilerle ilgili pek çok farklı konuyu içermesine karşın genellikle 10-12 hafta gibi uzun vadeli katılımı gerektirmektedir. Her ne kadar aileler bu tarz uzun vadeli eğitimlerden memnun kaldıklarını bildirmiş olsalar da eğitimlerle ilgili
yaptıkları yapıcı eleştirilerde aynı içeriğin daha kısa sürede kompakt halde verildiği eğitimlerin de oldukça pratik
ve faydalı olacağını vurgulamışlardır. Bu noktadan yola çıkıldığında bu araştırmanın amacı üstün yetenekli çocukların ailelerine verilen kısa süreli aile eğitiminin sonuçlarını ailelerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen
nitel veriler yardımıyla analiz edebilmek ve eğitimin faydalı olup olmadığını ortaya koyabilmektir.Bu çalışmada,
nitel araştırma metodolojisinin desenlerinden biri olan, bir ya da birkaç özel durumun derinlemesine incelenerek
analiz edilmesini sağlayan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır (Karasar, 2003; Miles ve Huberman, 1994;
Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmanın evreni Ankara ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerine üstün
yetenekli çocuğu devam etmekte olan ailelerden oluşmaktadır. [g1] Araştırmanın çalışma grubunu ise Yasemin
Karakaya Bilim ve Sanat Merkezine üstün yetenekli çocuğu devam eden ailelerden böyle bir çalışmaya katılmaya
gönüllü olan 23 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma grubu 18 anne ve 4 babadan oluşmaktadır. Bu araştırmada
gönüllü ailelere araştırmacı tarafından 2 tam gün süreyle toplam 14 saat süren aile eğitimi verilmiştir. Bu eğitimin
içeriğini oluşturan başlıklar ilk gün; üstün yetenek nedir? Çeşitleri ve özellikleri nelerdir?, Ü.y. çocuğumun duyarlılıkları ile nasıl başa çıkabilirim?, Üstün yetenekli (Ü.y.) çocuğumun gelişimini nasıl destekleyebilirim?, Ü. y.
çocuğum için uygun olan eğitim programları nelerdir?, ikinci gün; Ü.y. çocuğumla kurduğum ilişkiyi nasıl geliştiririm?, Ü.y. çocuğuma hangi ebeveynlik stratejilerini kullanarak yaklaşmalıyım?, Ü. y. çocuğumu ve beni ergenlik döneminde neler bekliyor?, Ü.y. çocuğumu motive etmek ve sıkılmasının önüne geçebilmek için neler yapabilirim?, Ü.y. çocuğumun olumlu mükemmeliyetçi özellikler kazanmasını nasıl sağlarım?, Ü.y. çocuğumun yaşadığı
stres ve uyku sorununu nasıl aşarım?, Ü.y. çocuğumun arkadaş ilişkilerini nasıl destekleyebilirim?, Ü.y. çocuğumun kardeşiyle ilişkisini nasıl geliştirebilirim? şeklindedir. Eğitimde anlatım, soru cevap, mini tartışma, problem
çözme, vaka analizi vb. yöntemler kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş
yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşturulmuş açık uçlu soru formu hazırlanmıştır. Soru formunun geliştirilmesinde konuyla ilgili daha önceden yapılmış araştırmalardan faydalanılmış, ayrıca içerik geçerliğini sağlamak için eğitim ve ölçme değerlendirme alanlarındaki iki farklı uzmanın görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu soru
formu eğitimin sonunda tüm eğitimin %80 ine katılım göstermiş olan 19 ebeveyne araştırmanın sonunda uygulanmıştır.Tüm verilerin toplanması eğitimin bitimini takip eden 2 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme verilerinin kaydedilmesinde not alma ve ses kaydı yöntemi kullanılmıştır. Yapılan yüz yüze görüşmeler ortalama 30
dakika sürmüştür. Ebeveynlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öncelikle 19 ebeveynle gerçekleştirilen görüşmelerden elde
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edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmış ve 21 sayfalık veri seti ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler incelenerek
kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmış ve daha sonra da kodlanmıştır. Kodlama işlemi önceden belirlenmiş kavramlar yerine araştırmanın verilerinden çıkarılan kavramlara göre gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, ilk aşamada
ortaya çıkan kodlardan yola çıkılarak bu kodların belirli kategoriler altında toplanması sağlanmıştır. Bu şekilde,
toplanan veriler kodlar aracılığı ile kategorize edilmiştir. Tekrarlanan bazı kodlar frekans değerleriyle ifade edilerek çalışmanın güvenirliğinin artırılması ve kategoriler arası karşılaştırma yapılabilmesi sağlanmıştır. Tüm araştırmanın verilerinin değerlendirilmesi halen devam etmekle birlikte ortaya çıkan bazı sonuçlar şu şekilde sıralanabilmektedir; ebeveynler çok kısa sürede çok fazla bilgiye maruz kaldıklarından dolayı oldukça yüklendiklerini ve
bu bilgilerin zaman içerisinde daha iyi anlaşılabileceğini, eğitim zamanının iki gün olmasından memnun olduklarını, üstün yetenekli çocuklarıyla ilgili öğrenmeleri gereken ne kadar çok bilgi olduğunun daha da farkına vardıklarını ve bu sebeple bundan sonrası için de eğitim ihtiyaçlarının bu farkındalık artışı nedeniyle devam edeceğini,
kendileri eğitim alırken paralel şekilde çocuklarının da kendileri gibi üstün yetenekli diğer çocuklarla birlikte buna
benzer bir eğitim almalarının faydalı olabileceğini bildirmişlerdir.
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Anne ve Babaların Çocuklarına Yönelik İstismar Potansiyeli Açısından Karşılaştırılması
Öğr. Gör. Utku BEYAZIT
Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN
Ankara Üniversitesi

Çocukların başta anne babaları olmak üzere, onlara bakmakla yükümlü kimseler veya diğer yetişkinler tarafından,
fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden veya ruh sağlığını zarar veren durumlarla karşı karşıya kalması olarak tanımlanan çocuk istismarı, günümüzün önemli toplumsal problemler arasında
yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise çocuk istismarını uluslararası bir sorun olarak tanımlamaktadır. Çocuklara uygulanan davranışların istismar ve ihmal olarak algılanması, kültürel farklılıklar, toplumu oluşturan kişilerin
inançları, sosyal değerleri, gelenekleri ve aile ilişkileri gibi faktörlere bağlıdır. Çok değişik şekillerde ve özellikte
olabilen istismar ve ihmal olayları, son zamanlarda bilimsel olarak ele alınmaya başlamıştır. Çocuğun gelişimi ve
aile içindeki eğitimi, anne ve babanın çocuğa yaklaşımındaki sağlıklı tutumlara bağlıdır. Çocuğun bakım ve eğitim
sorumluluğunu üstlenen aile kurumu içinde, bu görevden birinci dereceden sorumlu tutulan ve önemi vurgulanan
birey genellikle anneler olmuştur. Çocuk bakımının geleneksel olarak annelikle özdeşleştirilmesi ve annenin çocuğa bakmakla yükümlü kişi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, annelerin çocuklarını istismar etme oranlarını
arttırdığı ileri sürülmektedir. Eşleri tarafından şiddet gören annelerin, çocuklarına yönelik olumsuz duygusal tutumlar sergileyebilecekleri ve annelerinin olumsuz duygusal tutumlarına maruz kalan çocukların da, babalarına
yönelik olumsuz duygulanıma sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Babaların ise, kendi çocukluk yıllarında
olumsuz davranışlara maruz kalarak büyümeleri, çok genç yaşta ve planlamadıkları bir zamanda baba olmaları, iş
hayatlarında yaşadıkları stres ve benzeri nedenlerle, çocuklarına karşı olumsuz tutumlar sergileyebildikleri ifade
edilmektedir. Öte yandan, erkeklik olgusunun sertlik, üstünlük, güç ve iktidar sahibi olma ile özdeşleştirilmesinin,
aile ile ilgili karar verme yetkisinin çoğunlukla babada bulunmasının, erkeğin üstünlüğünü meşru kılan ve ona göz
yuman katı kültürel anlayışın, çocukların babaları tarafından istismar edilmelerine ilişkin risk faktörleri arasında
olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, anne ve babaların kendi çocuklarına yönelik
istismar potansiyeli açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, bu
genel amaç doğrultusunda “Anne ve babaların çocuk istismarı potansiyeli ne düzeydedir?” sorusuna cevap aranacak ve bu genel amaca bağlı olarak anne ve babaların istismar potansiyellerinin, yaş grupları, doğum yerleri, öğrenim durumları gibi çeşitli sosyodemografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenecektir.Bu araştırma, tarama modeli niteliğinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yapılmıştır.Çocuk istismarı konusunda yapılan çalışmalarda, çocuk istismarının çoğunlukla anne ve babalar tarafından
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. İstismarın türlerine göre incelendiğinde ise, fiziksel istismar olgularının daha
çok baba, duygusal istismar olgularının ise daha çok anneler tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Çocuk
bakımı geleneksel olarak annelikle özdeşleştirildiğinden, kim tarafından gerçekleştirildiği bilinimeyen istismar
olgularında annelerin babalara göre daha fazla sorumlu tutuldukları ifade edilmektedir. Doğum sonrası dönemde
sebebi tam olarak açıklanamayan nedenlerle depresyon geçiren annelerin çocuklarını istismar etme oranlarının
yüksek olduğu belirtilmektedir. Annenin çocuğa bakmakla yükümlü kişi olarak değerlendirilmesi ve çocukla daha
fazla zaman geçirmesi gibi faktörlerin annelerin çocuklarını istismar etme oranlarını arttırdığı ileri sürülmektedir.
Bu çalışmada da, literatürdeki bulgulara paralel olarak, annelerin çocuk istismarı potansiyellerinin babalara göre
daha fazla olduğu yönünde bulgulara ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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Profesyonel Öğrenme Topluluklarını Etkileyen Demografik Okul Değişkenleri: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
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Okulların profesyonel öğrenme topluluklarına (PÖT) dönüştürülmesinin, öğretmen kalitesini iyileştirmede sistematik ve etkili bir yol olduğu birçok araştırma ve eğitimci tarafından savunulmaktadır (Morrisey, 2000; Vescio,
Ross & Adams, 2008). Aynı şekilde, öğretmenlerin profesyonel gelişiminde PÖT önemli bir yer tutmaktadır (Louis, Marks, & Kruse, 1996). PÖT’ün evrensel bir tanımı olmamasına rağmen, araştırmalar ve alan yazın PÖT’ün
genel olarak altı özelliğine dikkat çekmektedir: paylaşılmış ve destekleyici liderlik, paylaşılmış ortak değerler ve
vizyon, işbirlikli öğrenme ve uygulama, bireysel uygulamaların paylaşımı, ilişkiler ve yapılardan oluşan destekleyici koşullar ve yansıtıcı diyalog (Hord, 1997; Kruse, Louis & Bryk, 1995; Oliver, Hipp & Huffman, 2009). Bir
okuldaki PÖT’ün varlığı, ayrıca, öğretmenlerin işbirlikli çalıştığı, eleştirel bir şekilde birbirlerinin uygulamalarını
tartıştığı ve paylaştığı, etkileşimli, yansıtıcı, öğrenme odaklı ve gelişmeye açık ortamların olup olmadığına bakılarak anlaşılabilmektedir (Stoll & Louis, 2007). Bu açıdan bakıldığında, PÖT’ün öğretmenlerin profesyonel gelişimi konusunda okul çapında kullanılabilecek ve gelişim sürecini destekleyecek bir mekanizma ve yapı olduğu
söylenebilir. PÖT olarak işleyen bir okulun, akademik başarısının, öğretmen motivasyonunun ve onların iş tatminlerinin yüksek olması bulguları, PÖT’ün okullarda istenilir bir yapı olduğuna işaret etmektedir (Ilgan, Erdem,
Çakmak, Erdoğmuş ve Sevinç, 2011). Fakat bu olumlu çıktıların olduğu her okulun, PÖT olarak belirlenmesi
yanıltıcı olabilmektedir.Okul yöneticileri ve öğretmenler okullarını sıklıkla PÖT olarak görmesine rağmen, bu
okulların PÖT özelliklerini nadiren taşıdığı görülmektedir (Olivier, Hipp & Huffman, 2009). Açıkçası, bir okulu
PÖT olarak belirlemek karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, bir okulu PÖT olarak belirlemeden önce, hangi
özellikleri ne kadar yansıttığının araştırılması gerekmektedir. Türk eğitim sisteminde, bir okulun PÖT olma durumunu incelemek için alan yazında bir kontrol listesi (Ilgan et al., 2011) bulunmasına rağmen, bu listenin PÖT’ün
çok boyutlu yapısını ölçmede geliştirilmesi gereken yanlarının olduğu düşünülmektedir. Bir okulun PÖT olma
düzeyinin belirlenmesinde, kontrol listesi şeklinde olan araçlardan çok, derecelendirilmiş ölçeklerin kullanımının
daha geçerli ve güvenilir ölçümler vereceği beklenmektedir. Ayrıca, İngilizce olarak geliştirilen PÖT ölçeklerinin
Türk kültür ve okul durumlarına uyması konusunda şüpheler olduğu ve her ölçeğin İngilizce olarak Türkiye’de
uygulanabilirliğinin kısıtlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle PÖT’ün her boyutunu ve özelliklerini kapsayan
ve Türk okul sistem ve kültürüne uygun bir ölçeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada ilk amaç farklı ülkelerde
sıkça kullanılan PÖT ölçek boyutlarını bir araya getirerek, kavramsal olarak Türkçe’ye uygun bir ölçme aracı
oluşturmaktır. Araştırmanın ikinci amacı, PÖT Türkçe formunu kullanarak, bir okulun PÖT olma durumunu etkileyen okul düzeyindeki değişkenlerin etkisini belirlemektir.Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. İlk amaç,
Profesyonel Öğrenme Toplulukları ölçek maddelerinin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesidir. Ölçeğin çeviri sürecinde çeviri komitesi oluşturma (Nasser, 2005), geri çeviri (Brislin, 1986) ve pilot uygulama adımları gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul’da çalışmakta olan hem İngilizce hem Türkçe bilen 50 öğretmene, ölçeğin her iki
formu uygulandıktan sonra aradaki ilişki incelenecektir. Aynı şekilde, 300 öğretmene ölçeğin son formu uygulandıktan sonra, yapılan ölçümün iç yapısı, güvenirliği ve geçerliğiyle ilgili Madde-Tepki Kuramı, Klasik Test Kuramı ve faktör analizlerinden yararlanılarak sonuçlar raporlanacaktır. Araştırmanın ikinci amacındaysa, okul düzeyindeki değişkenlerin, bir okulda profesyonel öğrenme topluluğu oluşturma durumunu nasıl etkilediği incelenecektir. Okuldaki öğrenci sayısı, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen sayısı, zümredeki öğretmen sayısı, cinsiyet, öğretmenlik kıdem yılı ve daha önce PÖT kapsamında alınmış hizmet içi eğitim sayısı değişkenleriyle ardışık (sequential) çoklu regresyon kullanılarak analiz edilecektir.Ölçeğin aynı gruba hem İngilizce
hem Türkçe uygulanması sonucunda, yüksek ilişki katsayısı ortaya çıkacağı; pilot çalışmadan elde edilen verilerle
incelenen ölçek iç yapısına ilişkin katsayıların anlamlı çıkacağı, faktör analiz sonucunda ölçek boyutlarının altı
faktöre dağılacağı ve bu faktörlerin tek bir yapıyı ölçeceği sonuçları beklenmektedir. Ayrıca uyum indexlerinin,
model ve veriler arasında iyi uyumda olması beklenmektedir. Araştırmanın ikinci amacına ilişkin olarak, okul
düzeyindeki öğrenci sayısı, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen sayısı, zümredeki öğretmen
sayısı, cinsiyet, öğretmenlik kıdem yılı ve daha önce PÖT kapsamında alınmış hizmet içi eğitim sayısı değişkenlerinin PÖT oluşturmaya etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olacağı düşünülmektedir. Fakat öğrenci
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sayısı, cinsiyet ve alınan hizmet içi eğitim sayısının, diğer değişkenlere göre daha az etkisinin olabileceği beklenmektedir.
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İnovasyon kavramının alanyazındaki tanımlamalarında ya genel ya da ekonomik bir bakış açısıyla tanımlanmış
olduğu görülmektedir (Özkan, 2009). Başka bir ifadeyle eğitimde inovasyon kavramına yeterince açıklık getirildiği görülmemektedir. Özkan (2009) eğitimde inovasyonu, “eğitim sürecinin tüm öğelerini dikkate alarak, sistemde yenilikçilik ve yaratıcılığa yön veren, yaratıcılığı geliştiren, eğitim kurumunun yönetim ve denetiminden,
öğrenme-öğretme süreçlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri uygulayan, pratik bilgiyi uygulamaya dönüştüren,
çıktılarını kontrol eden bir süreç ve sonuç olarak tanımlamaktadır. Pehlivanoğlu (2011)’na göre eğitimde inovasyonun amacı, daha kaliteli bir eğitim yaratmak, günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen çocuklar yetiştirmek,
eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirmektir. Eğitimde inovasyon karmaşık bir süreçtir ve sosyal,
kültürel, ekonomik, politik yapılarla ilişkileri konuyu daha da kapsamlı hale getirmektedir (Varış, 1982; Bülbül
2012). Bülbül (2012)’e göre eğitimde yenilik, hem doğası hem de uygulayıcıları gereği kamu sektö¬ründeki diğer
yeniliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca eğitimde yeniliğin nasıl meydana geldiği ve yenilik sürecini
hangi faktörlerin etkilediği ile ilgili sınırlı bilgiler vardır. Eğitimde yenilik sürecine ilişkin bu zorluklar da konuda
yapılan araştırmaları etkilemektedir (Bülbül, 2012). Pehlivanoğlu (2011) eğitim ve yenilik arasında çift yönlü bir
ilişki bulunduğunu ifade emekte ve eğitimin yenilikçiliğin temeli olduğunu vurgulamaktadır. Yenilikçiliğin bir
düşünce biçimi olarak derinleşmesi ve yayılması için eğitimde, yenilikçi bireyler yetiştirmek giderek önem kazanmaya başlamıştır. Globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirebilmek için ise öğretmen kilit rol oynamaktadır. Ayrıca eğitim ortamlarının bugünün ve geleceğin becerilerini kazandırmayı sağlayacak biçimlerde tasarlanmasında da öğretmen en önemli faktördür. OECD (2012) de yükseköğretim kurumlarının
inovasyon için katalizör olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adayları ve eğitimcilerin
ne kadar önemli ve etkili bir rol üstlendiği açıktır. Yabancı alanyazında ve Türkiye’de eğitimde öğretmen adayları
ve inovasyona ilişkin yapıl¬mış araştırma sayısı çok azdır. Yabancı alanyazın¬da eğitimde yenilik süreci (Lindsey,
2008; Pollock, 2008) ve yüksek öğretimde inovasyona (Varis, 2007) yönelik bazı araştırmalar yer alır¬ken; Türkiye’de hemşirelik eğitiminde bilgi ve becerilerin gelişmesini destekleyen inovatif stratejiler çerçevesinde entegrasyon yöntemlerine dikkat çeken (Dil, Uzun ve Aykanat; 2012); ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin eğitim sistemindeki inovatif değişimlere yönelik görüşlerini ortaya çıkaran (Özdemir, Aydın ve Bozkurt,
2013), nitelikli insan gücü yetiştirebilmek için mesleki ve teknik eğitim alanında yapılabilecek inovatif (yenilikçi)
çalışmalara ne derece gerek duyulduğunun vurgulandığı (Özkan, 2009) çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmalar
arasında öğretmen adaylarının inovasyon bilgi düzeylerini belirle¬meye yönelik herhangi bir araştırma yoktur.
Öncelikle öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkında bilgi düzeyleri tespit edilmelidir. Çünkü inovasyonun toplumsal hayata ve eğitim dünyasına aktarılmasını sağlayacak olan öğretmenlerdir. Yapılan bu çalışma ile
alanyazındaki bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.Araştırma Deseni: Araştırmada,
amaç değişkenler üzerinde değişiklik yapmak değil yalnızca var olan durumu katılımcılardan anket yoluyla toplanan verileri kullanarak ortaya koymak olduğu için, tarama deseni kullanılmıştır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).
Veri Toplama Aracı: Araştırmada verilerin toplanması amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir form hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan açık uçlu soruları belirlemek için inovasyon ile ilgili alanyazın taranmış ve inovasyon
kavramı, tanımı, türleri ve temel kategorileri incelenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda uzman görüşü de alınarak 8 açık uçlu sorudan oluşan form hazırlanmıştır. Soru formu inovasyon kavramının tanımlanmasını, türlerini,
temel bileşenlerini, ana kaynağını, hangi alan veya alanlara uygulanabileceğini, kavram olarak neyi ifade ettiğini
ve eğitime uygulanıp uygulanamayacağına dair düşünceleri almaya yönelik soruları içermektedir. Çalışma Grubu:
Araştırmanın katılımcılarını/çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bir kamu üniversitesinin Eğitim
Fakültesinde farklı öğretmenlik bölümlerine/programlarına kayıtlı 108 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bölüm/Program’a göre öğretmen adayları şu şekilde dağılmıştır: Fizik Öğretmenliği %32,4 (n=35), İlköğretim Matematik Öğretmenliği %16,7 (n=18), Bilgisayar Öğretmenliği %27,8 (n=30), İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
%23,1 (n=25). “Öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkındaki bilgi düzeyleri nedir?” alt problemine yönelik dört tane açık uçlu sorunun değerlendirilmesiyle cevap aranmıştır. Bu sorular: “İnovasyon kavramını daha önce
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hiç duydunuz mu?”, “İnovasyon kavramının tanımını yapabilir misiniz?”, “İnovasyonun üç temel kategorisi vardır? Bunları sayabilir misiniz?”, “İnovasyonun üç türü bulunmaktadır. Bunları sayabilir misiniz?”. Öncelikle öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra her sorunun puan karşılığı
toplanmış ve bu toplam puan öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkındaki bilgi düzeyi olarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları “İnovasyon kavramını daha önce duydunuz mu?” sorusuna %68,5 (n=74)’i daha önce
bu kavramı hiç duymadıklarını, %31,5 (n=34)’i ise daha önce duyduklarını belirtmişlerdir (Şekil 1). Bu değerlere
göre çalışmaya katılan öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte üçünün inovasyon kavramından haberdar olmadığı
söylenebilir. “İnovasyon kavramının tanımını yapabilir misiniz?” sorusuna katılımcıların %62(n=67)’si inovasyon
kavramının tanımı yapamayacaklarını belirtmişlerdir. %25,9(n=28)’u tanımlayabileceklerini belirtmiş ancak tanım yazmamış, %12(n=13)’si ise inovasyon kavramına yönelik bir tanım yazmışlardır. Katılımcılardan “İnovasyonun üç temel kategorisi vardır? Bunları sayabilir misiniz?” sorusuna;1-Teknolojik ürün inovasyonları, 2-Teknolojik süreç inovasyonları, 3-Organizasyonel inovasyonlar cevabını vermeleri beklenmiştir. Sadece Bilgisayar
Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayı tarafından inovasyonun bir temel unsuru ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarından “İnovasyonun üç türü bulunmaktadır. Bunları sayabilir misiniz?” sorusuna; 1-Artımsal inovasyonlar, 2-Radikal inovasyonlar, 3-Dönüşümcü inovasyonlar cevabını vermeleri beklenmiştir. Sadece İlköğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören bir öğretmen adayı tarafından inovasyonun bir temel unsuru ifade
edilmiştir. Sonuç olarak Öğretmen adaylarının inovasyon bilgi puan ortalaması beş tam puan üzerinden .97 bulunmuş ve çok düşük düzey olarak belirlenmiştir. Unesco’nun Yüksek Eğitim Dünya Konferansı deklarasyonunda
eğitimde inovatif yaklaşımlara yönelme gibi hususlar vurgulanmaktadır (UNESCO, 1998). Özkan (2009)’a göre
Avrupa Birliği kapsamında Avrupa Araştırma Alanı, Bologna Süreci gibi çalışmalarla üye ülkeler arasında yüksek
eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çabalar devam etmekte; inovasyon konusu da önemsenmektedir. 2010
yılında Bergen Bildirgesi’nde inovasyonun Avrupa’nın rekabetçiliğinin anahtarı olduğu belirtilmektedir (EHEA,
2005). Kavak (2009)’a göre bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde teknolojik gelişmelerin ve rekabetin yoğun
olduğu yeni düzende “inovasyon” kavramının anlaşılması ve inovasyon kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması, gelişmiş ülkelerle aradaki mesafenin kapanamayacak ölçüde açılmaması için oldukça önemli
olduğunu ifade etmektedir. Watt (2002) ise okullardaki inovasyona dikkati çekmekte, okullar kendilerini ve çalıştıkları ortamı geliştirmeye çalışan bireyler nedeniyle okulların yenilikçi olduğunu ifade ederek yenilikçi okulların
yeniliğin gelişimini sağlayan bir kültüre sahip olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Küreselleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirebilmek için ise öğretmen oldukça önemli ve kilit rol oynadığı açıktır. Yapılan çalışmanın elde edilen bulgularına dayanılarak inovasyonun eğitim sistemi içerisinde bir kültür olarak
kabul görmesi için öncelikle öğretmen adaylarının inovasyon algı düzeyleri arttırılmalıdır. Yapılan araştırmada
öğretmen adaylarının inovasyonun kaynağı konusunda teknoloji, bilim ve eğitim üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Öğrenme, inovasyon süreçlerinde kullanılan önemli ve gerekli bir girdi olarak değerlendirilmektedir (Işık
ve Kılınç, 2012). Öğrenme, değişiklikler üretir ve inovasyonu teşvik eder. Öncelikle inovasyon ve ana kaynağının
ne olduğu konusunda öğretmen adaylarında bir farkındalık yaratılmalı. Daha sonra da eğitime uygulamasının nasıl
yapılacağı ile ilgili örnek uygulamalar planlanmalıdır veya beyin fırtınası yapılmalıdır.
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Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Akademik Motivasyonları
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Yrd. Doç. Dr. Özge YİĞİTCAN NAYİR
Baskent Universitesi

Öğrenme yaklaşımları; öğrenme ve öğretim ortamının özellikleri, öğrenci nitelikleri ve deneyimleri kavramlarıyla
da açıklanabileceği gibi zaman zaman öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin özellikleri, öğrencilerin niyetleri, öğrenme anlayışları, çalışma alışkanlıkları, motivasyon ve öğrenci başarısızlığı (Entwistle ve Entwistle,
1991), olarak da ifade edilebilmektedir. Öğretmen adaylarının benimsedikleri öğrenme yaklaşımları gerek kendi
öğrenme süreçlerinde gerekse mesleklerini yaparken tercih ettikleri öğretim yöntemlerinin seçiminde etkili olmaktadır. Benimsedikleri öğrenme yaklaşımları eğitim programının kazanımları, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme gibi farklı boyutlarda kendisini göstermektedir. Buna bağlı olarak öğrenciler, öğrenme yaklaşımlarına
göre farklılaşmakta (Bruinsma, 2004) ve bu farklılıklar genelde öğrencilerin öğrenme ortamı algılarını etkileyen
öğrenmeyle ilgili görüşleriyle bağlantılı olmaktadır (Entwistle, McCune ve Walker, 2001). İlgili alan yazında yer
alan araştırmalara bakıldığında, öğrenme yaklaşımlarının temel olarak öğretme-öğrenme ortamı değişkenlerine
bağlı olarak ele alındığı görülmektedir. Bunlar, öğrencinin çalışma alışkanlıkları, öğrenmeyi kavramlaştırma biçimleri, güdülenme, başarı durumu, değerlendirme türü (Enwistle ve Enwistle 1991), soruların biçimi, değerlendirme beklentileri, genel olarak öğrenme ortamının niteliği ve çalışılan konu alanıdır (Eklund-Myrskog 1998).
Bunun yanında öğrenme yaklaşımlarına ilişkin yapılan araştırmalar daha çok öğrencilerin öğrenme yaklaşımları
ile akademik performansları (Arnold ve Feighny, 1995) ve epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi ve öğrenme
yaklaşımlarının problem çözme becerisi (Lai ve Chu, 1997) üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik oldukları görülmektedir. Öğrenme yaklaşımlarıyla bağlantılı olarak öğrenmenin en önemli ön koşullarından biri de zorlayıcı
durumlarla karşılaşıldığında öğrenme motivasyonunun gelişimi ve devamlılığıdır. Öğrenci motivasyonu ve öğrenme yaklaşımlarının kullanımı arasındaki ilişkiyi destekleyen birçok araştırma sonucu bulunmaktadır (Pintrich
ve De Groot, 1990). Eğitim alanında yapılan birçok çalışmada olduğu gibi öne çıkan kavram akademik motivasyondur. Akademik motivasyon öğrencilerin akademik görevlere yaklaşımını, gerekli zaman ve enerjiyi harcamalarını, akademik görevleri tamamlayabilmek için yeterli çabayı sarf etmelerini olumlu yönde etkilediği için önemlidir ve akademik başarıyla ilişkilidir (Lindner ve Harris, 1998). Akademik motivasyonun akademik performans
ve başarının temel belirleyicisi olduğunu göstermektedir (Green, Nelson, Martin ve Marsh, 2006). Bu nedenle,
akademik motivasyon ve ilişkili olduğu değişkenleri kapsamlı bir şekilde anlayabilmek öğrencilerin okul ortamına
nasıl uyum sağlayabileceği konusunda öğretmenler ve araştırmacılara değerli bilgiler kazandıracaktır. Alan yazında yapılan araştırmalar akademik motivasyon ile akademik performans, öğrenme yaklaşımları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkiye odaklanmış (Komarraju & Karau, 2005) ve merak, devamlılık, öğrenme ve performans gibi
çeşitli çıktılarla ilişkili olduğunu göstermiştir (Deci ve Ryan, 1985). Aynı resmin bir parçası olarak yukarıda bahsedilen öğrenme yaklaşımlarının da öğrencilerin akademik başarısında da anlamlı bir farklılık yarattığını belirten
birçok araştırma bulunmaktadır. Herhangi bir öğrenme ortamında öğrenciler, sosyal ve çevresel faktörler kadar
kendi duyuşsal ve bilişsel talepleri ve ikilemleri ile de baş etmek zorundadır. Bu durum öğrencilerin kendi bilişsel,
motivasyonel ve duygusal öğrenme süreçlerini düzenlemek zorunda oldukları anlamına gelmektedir (Boekaerts,
1996). Öğrenme sadece zihinsel bir süreç değil aynı zamanda motivasyonel bir meydan okumadır (Pintrich, Marx
ve Boyle, 1993). Yukarıda özetlenen alınyazında da belirtildiği gibi öğrencinin kullandığı öğrenme yaklaşımı çeşidi ve düzeyi ile akademik motivasyonu türü ve düzeyi, öğrenen merkezli sistemlerde birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Bunun yanında öğrenenin benimsediği öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olunması
akademik motivasyonunu ve dolayısıyla da akademik performansını artırması öngörülmektedir. Bu çalışmanın
amacı öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki
ilişkiyi belirlemektir.Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Okul
Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği
Ana Bilim Dallarında okuyan 230 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Katılımcıların öğrenme
yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacıyla Ekinci (2008) tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”
kullanılmıştır. Akademik motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla da Vallerand ve diğ. (1992) tarafından hazırlanan ve Karataş ve Erden (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmış-
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tır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri ve basit korelasyon teknikleri kullanılarak öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıf düzeylerine, ebeveyn eğitim durumlarına ve mezun oldukları lise çeşidine
göre “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”nin yüzeysel yaklaşım, derin yaklaşım ve stratejik yaklaşım alt boyutlarından
aldıkları toplam puan üzerinden, akademik motivasyonları arasındaki farklılıklar ise araştırmaya katılan öğrencilerin “Akademik Motivasyon Ölçeği”nin motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon alt boyutlarından aldıkları toplam puan üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma nicel araştırma teknikleri temel alınarak
dizayn edilmekle birlikte açık uçlu sorularla nitel açıdan da öğretmen adaylarının, akademik motivasyonları ve
öğrenme stratejileri/ öğrenme yaklaşımları ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesi planlanmıştır.Araştırma sonucunda beklenen sonuçlar öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve akademik motivasyonları arasında pozitif yönde bir ilişki olması yönündedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıf düzeylerine, ebeveyn eğitim durumlarına ve mezun oldukları lise çeşidine göre yüzeysel öğrenme
yaklaşımi, derin yaklaşım ve stratejik öğrenme yaklaşım alt boyutlarına göre analizi; akademik motivasyonları
arasındaki farklılıklar ise motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon alt boyutlarına gore ortaya
konmaya çalışılacaktır. Ayrıca öğrenme yaklaşımlarının öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını yordama gücünü ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışma nicel araştırma teknikleri temel alınarak dizayn edilmekle birlikte açık uçlu sorularla nitel açıdan da öğretmen adaylarının, akademik motivasyonları ve öğrenme stratejileri/ öğrenme yaklaşımları ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesi planlanmıştır. Bulgulara bağlı olarak öğretmen adayları için akademik motivasyonlarını artırmak ve öğrenmeyle ilgili
olumlu yaklaşım geliştirmelerini artırmaya yönelik eğitim program geliştirme çalışmalarına ve uygulamalara katkıda bulunacak önerilerde bulunulması hedeflenmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Sınıf Atmosferini Olumlu Etkileyen Davranışlar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT ÖZSEZER
Çukurova Üniversitesi

Eğitimde amaç kaynak tarafından amaçlanan davranışın ve davranış değişikliğinin alıcıda oluşmasıdır. Bu nedenle
karşımızdaki insanı etkileme, eğitme ve birlikte çalışma konusunda başarılı olmak istiyorsak iyi ilişkiler içinde
olmamız gerekir. Yani öğretmen ve öğrencinin amaçları olumlu olmalıdır ve “anlamak- anlatmak” önemli olmalıdır. Böyle bir durumda olumsuz duygular, karşıt düşünceler iletilse bile, temel yaklaşım anlaşmaktır. Temel yaklaşım anlaşma olduğunda ise kolaylıkla kaynak ve alıcı arasındaki ilişki güvene, değere ve diyaloga dönüşür. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci ilişkisinin çerçevesini güven-değer-diyalog bağlamında oluşturmak gerekir ve eğer öğretmen-öğrenci arasında karşılıklı güvene, değere ve diyaloga dayalı ilişki oluşturulabilirse bunun bir sonucu olarak sınıflarda istenilen ortam oluşturulabilir. Sınıf içi iletişim öğretimi gerçekleştirmenin yanı sıra kişilerarası etkileşimi de belirleyen bir süreçtir. Bu iletişim amaçlıdır ve kişilerarası ilişkilerde beceri gerektirir. Kişilerarasısosyal becerisi gelişmiş öğretmenler hem öğretimi gerçekleştirir hem de öğretmenin otoritesine karşı koyan öğrencilerin davranışlarını becerikli bir biçimde yönetir. Ancak öğretmenlerin çoğu; davranışları yönetme ve istenmeyen davranışa neden olan öğrenci ile iletişim kurma konusunda zorlandıklarını belirtmektedirler. Bu durum
öğretmenlerin öğretimin yönetimi ile ilgili sistematik eğitim almakla birlikte kişilerarası-sosyal etkileşimle ilgili
yeterince eğitim alamamaları ile açıklanabilir. Oysa öğretmenlerin iletişim becerilerini etkili kullanmaları aynı
zamanda öğrencilerin de kendilerini ve çevreyi algılamalarına sonra da çevreyi etkilemelerine öncülük edecek kilit
önemdedir. İletişim, ne söyleyeceğimizi bilme, bunu ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğimize karar verme, bunları
basit ve açıkça sunabilme ve bunu yaparken akıcı bir dilde göz kontağı kurarak konuşabilme ve dikkatlice karşımızdakinin iletmek istediğimiz mesajı anlayıp anlayamadığını kontrol etmekle de ilgilidir. Öğretmen, çocuğa gerekli anlayışı gösterip, kabul edici, hoşgörülü bir ortam sağlarsa, onun kendini güvende hissedip, kendi özüne
uygun davranışlar göstermesine fırsat verecektir. Böyle bir ilişkide çocuk olumlu yönde değişir, sorunları yapıcı
bir şekilde çözmeyi öğrenir. Bu şekilde kendini iyi hisseden çocuk ise daha yapıcı, olumlu ve üretici olabilir. Sınıfı
etkili yönetme işi öğretmenlik mesleğinin en önemli unsurlarından biridir. Sınıf yönetiminin amacı öğretimi kolaylaştırmanın yanı sıra, öğretim zamanını arttırma, sıcak ve destekleyici bir sınıf atmosferi yaratma ve koruma,
öğrencilerin zarar verici davranışlarını önleme, istendik davranışların artması için uygun ortamı sağlama gibi
amaçları da gerçekleştirmeye yöneliktir. Tüm bu sayılanların yapılabilmesi ve olumlu sınıf atmosferinin oluşturulabilmesi öğretmenin etkin dinlemesi, açık ve net yönergeler verebilmesi, davranışa yönelik düzenlemeler yaparken olumlu dili ve ben dilini etkili bir şekilde kullanabilmesiyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla sınıf atmosferi,
öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci arasındaki kişilerarası ilişkiler, kuralların açıklığı-belirginliği, öğrencilerin
istekleri, öğretmenin desteği, tutumu, beklentileri ve yönetim biçimi, derse yöneltmesi, katılım, ders düzeni, yenilik, güncellik, iletişimin niteliği ve rekabet ortamı gibi faktörlerin etkileşiminden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınıf
atmosferi, sınıfa özgü bir çevresel özellik oluşturmaktadır. Bütün bunlardan hareketle aslında sınıf atmosferini
sınıf içinde oluşan bireylerarası iletişim, etkileşim ve ilişkiler dokusu olarak da tanımlamak mümkündür. İlgili
literatür incelendiğinde sınıf atmosferini konu alan araştırmaların; öğrencilerin çeşitli kademelerde sınıf atmosferi
algıları, sınıf atmosferiyle öğrenci başarısı arasındaki ilişki, konuşma probleminin sınıf iklimine etkisi, öğretmenöğrenci arasındaki çeşitli konulardaki etkileşimlerin sınıf atmosferine etkileri ile ilgili oldukları belirlenmiştir Ulaşılabilen kaynaklar çerçevesinde öğretmen adaylarının olumlu sınıf atmosferine yönelik öğretmen davranışlarına
ilişkin görüşlerini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa öğretim ortamının hem öznesi hem de gelecekte
düzenleyicisi konumunda olan öğretmen adaylarının sınıf atmosferinin hangi değişkenlerinin farkında olduklarını
belirlemek önemlidir. Bu konu eksikliklerin belirlenmesi ve gidermeye yönelik hizmet öncesi eğitim aşamasında
önlemler geliştirilmesi bakımından da önemlidir. Olumlu sınıf atmosferinin öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlama ve onları etkin katılıma özendirme noktasında önemi yadsınamaz bu nedenle de bu araştırma önemlidir. Bu
araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının sınıf atmosferini olumlu etkileyen öğretmen davranışlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır 1. Öğretmen adaylarının
sınıf içi olumlu atmosfere yönelik etkileşim ortamı hakkındaki görüşleri nelerdir? 2. Öğretmen adaylarının sınıf
içi olumlu atmosfere yönelik önerdikleri iletişim stratejiler nelerdir?Bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği
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anabilim dalı 3. sınıfına devam eden öğrencilere sınıf yönetimi dersi kapsamında öğretmen adaylarına sınıf atmosferini olumlu etkileyen sınıf içi iletişim ve etkileşim ortamı nasıl olmalıdır? öğretmenler neler yapmalıdır? sorusu
sorularak rapor yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden literatürden yararlanmadan kendi görüşleri doğrultusunda
raporu hazırlamaları istenmiştir. Aynı zamanda her bir öğretmen adayının bu görevi tek başına yapması önemle
vurgulanmıştır ve daha sonra bu raporlar toplanarak araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada 70 öğretmen adayı tarafından hazırlanan raporlar araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Metinler birkaç kez satır satır okunmuş ve buna yönelik kodlamalar
oluşturulmuştur. Kodlamalar sırasında kullanılan kavramlar alanyazınla bağlantılı olarak verilerden elde edilmiştir. Analizler sırasında ayrıca sürekli karşılaştırma yöntemine yer verilmiştir. Sürekli karşılaştırma yöntemi araştırmacının yığın halindeki verileri açık ve öz bir şekilde ortaya koymasını sağlamaktadır. Ardından kodlar bir araya
getirilerek ortak yönleri bulunmuş, böylece araştırma bulgularının anahatlarını oluşturacak temalar (kategoriler)
ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen temalar altındaki kodlar birbiriyle ilişkili biçimde açıklanarak yorumlanmış ve
araştırmanın amacı doğrultusunda sonuçlar ortaya konulmuştur. Böylelikle öğretmen adaylarının görüş raporları
değerlendirilmiş ve bulgular incelenerek ayrıntılı bir şekilde yazılmış ve tablolaştırılmıştır. Bulguların yorumlanması aşamasında kuramsal açıklamalar ve ilgili araştırmalardan yararlanılmış, bulguları destekleyen ve desteklemeyen bilgiler nedenleriyle belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının çoğu olumlu atmosferi oluşturabilmek için sınıf
içi etkileşimde; güvenli bir ortam oluşturma (Koşulsuz Kabul, Kural Oluşturma ve Uygulama, Adil Davranma,
Güven Duygusu, Kendini İfade Etmeye Fırsat Verme) yakınlık gösterme (Sırdaş Görünme, Esneklik, Hoşgörü)
işbirliğine (birlikte etkinlik yapmayı önemseme) önem verilmesi gerektiğini önermişlerdir. Bunun yanı sıra fiziksel/duygusal şiddeti (Koşullu Kabul, Fiziksel Şiddet) kullanmamaları gerektiğini vurgulayan pek çok öğretmen
adayı olmuştur. Öğretmen adaylarının çoğu sınıf içi olumlu atmosfere yönelik; olumlu dil (Adıyla Hitap Etme,
Kibar Konuşma, Sempatik İfadelerle Hitap Etme) diğerleriyle sözel olmayan iletiler (Göz Teması, Vücut Duruşu,
Jest, Gülümseme, Tonlama), kabul dili (Kapı Aralayıcı İfadeler, Etkin Dinleme, Edilgin Dinleme, Ben Dili) gibi
iletişim stratejilerini kullanmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte yapılmaması gereken iletişim engellerini de olumsuz sınıf atmosferine neden olabilecek etkenler olarak şu şekilde dile getirmişlerdir: sınıfta çözüm
iletileri (Emir Verme/Yönlendirme Uyarma/Gözdağı Verme) bastırıcı iletiler (Yargılama/Suçlama/Eleştirme Ad
Takma/Alay Etme) dolaylı iletiler (Alay Etmek/Oyalamak).
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Geçmişten bugüne kadar hayata geçirilen reform projeleri dikkate alındığında dünyadaki eğitim sistemlerinin başarısının değişimi okumak ve değişime hızlı cevap verme ekseninde olduğu görülmektedir. Niceliksel olarak en
büyük insan kaynağını oluşturan öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve sistemin tüm bileşenlerinin yükselen bu yeni paradigmanın gereklerine göre yeniden yapılandırılması da en önemli etkenler arasındadır. Gelişmiş
ülkelerin yaptığı eğitim reformlarına bakıldığında öğretmen yetiştirme sistemini, öğretmen niteliğini, çalışma koşullarını ve öğretmen motivasyonunu bütünsel olarak ele aldıklarını görülmektedir. Artık öğretmen yetiştirmede
bir paradigma değişikliği yapıp kuramsal, kavramsal, terminolojik ve operasyonel bir yenileşmeye gitmek zorunlu
hale gelmiştir (TEDP, 2011, 1). Öğretmenlerin devamlı olarak kendilerini yenilemeleri, yetiştirmeleri kısacası
profesyonel bir öğretmen kimliği kazanmaları gerekir (Erdem, Üstüner, Ersoy ve Sancar, 2002; Azar ve Çepni,
1999). Ne yazık ki öğretmen yetiştirme şimdiye kadar bürokratik bir iş, üniversitelere devredilen bir görev, devlet
tekelinde olan bir ayrıcalık olarak görülmüştür. Buna karşılık öğretmen yetiştirmeye toplumun katkısı ne derece
artarsa, yetiştirilecek öğretmenin öğretime katkısı da o derece artacaktır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme işini bürokratik ve formel süreçlerden toplumsal ve millî süreçlere taşımak durumundadır. Ne
var ki sorunun çok kapsamlı, çok boyutlu ve yaklaşık 35 yılın sorunu olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
dile getirilmiştir (MEB,2011,4-5). Öğretmen mesleki gelişim ve hizmet içine dair yurt dışındaki uygulamalara
baktığımızda farklı uygulamalar ve süreçler dikkat çekmektedir. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
üyesi ülkelerin yaklaşık dörtte birinde öğretmenlerin terfi etmeleri ve yeniden sertifikalanmaları için profesyonel
aktiviteleri tamamlamaları zorunludur (OECD, 2005’ten akt: Scheeren & Hendriks, 2009, 37). Ülkemizde ve yurt
dışındaki ülkelerde öğretmenin mesleki gelişimine bu kadar önem verilmesine rağmen elde edilen sonuçlar beklentilerin altında olduğu görülmektedir. Dünya Bankasınca 2005 yılında yapılan Türkiye Eğitim Sektör Çalışmasında; MEB seminerlerinin, uygulama, izleme ve yansıtma konularına fırsat tanımamasından dolayı etkin olmadığı
ifade edilmiştir (MEB, OTMG, 2011). Bunun yanı sıra 2003 yılında Dublin’de yapılan OECD üst düzey sorumluları toplantısında , hemen hemen tüm ülkelerde; Öğretmenlerin okulun gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi
ve deneyimlerinin yeterli olmadığı, Okulun gereksinimleri ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak için
aldıkları hizmet içi eğitimin birbiriyle bağlantılı olmadığı, hizmet içi programlarının sınırlı kaldığı açıklanmaktadır
(MEB, OTMG, 2011). Yukarıda belirtilen bütün bu sebeplerden dolayı OECD ülkeleri öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri için bir eğitim planı oluşturmaktadır. Geliştirilen bu eğitim planları, okul gelişim planlarının bir
parçası olarak yerel veya okulda geliştirilebilmektedir. OTMG, öğretmenlerin kendilerinin ve okulun gelişiminden
sorumlu olmalarını, bu gelişim için zaman ve kaynak ayırmalarını, materyal geliştirmelerini, deneyimlerini meslektaşları ile paylaşmalarını ve ihtiyaç duydukları alanlarda yakın çevre olanaklarının işe koşulmasını destekleyerek okul çevre bütünleşmesini sağlar. Okul temelli mesleki Gelişim Modellerinden biri olan, Araştırmaya Dayalı
Öğretim Modeli (Research Lesson Study - RLS) mesleki öğrenimde yenilikçi bir yaklaşım olup öğretmenler arasındaki işbirliği ve uygulamalı öğrenme topluluklarının oluşturulmasına odaklanmaktadır. Stigler ve Hiebert
(1999) RLS kavramını ‘öğretmeyi iyileştirmek istiyorsanız, bunu yapmak için en etkili yer sınıf bağlamıdır’ ilkesine dayandırmıştır. Bu model öğretmenlerin iş birliği yapmaları, birlikte öğrenmeyi esas almaları, fikirlerini paylaşmaları ve başarılı uygulamaları örnek almaları, mesleki gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Böylece öğretmenlerin öz güven ve öz saygılarının artması, kendilerini çalışmalarında ve gelişimlerinde daha değerli
ve desteklenmiş hissetmeleri beklenmektedir.Uygulamalı nitel araştırmalardan biri olan eylem araştırma yöntemi
bu çalışmada kullanılmıştır. Eleştirel yansıtma ve sorgulama yoluyla yaşamın kalitesini artırmak için önceden
planlanmış, düzenlenmiş ve işbirliğine dayalı sistematik incelemeler olarak planlanmıştır. Öğretmenlerin kendi
öğretim yolları, öğrencilerin nasıl daha iyi öğrendiği ve ölçümlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi toplamak için
sistemli bir araştırma yürütülerek uygulamanın nasıl iyileştirilebileceği üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu nedenle eylem araştırmasına uygulamayı yapan bireylerin araştırma sürecine doğrudan katılımı ile bireylerin güçlenmesi,
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işbirliği ve sosyal değişim hedeflenmiştir. Bu süreçte Eylem Araştırması Döngüsünde aşağıdaki basamaklar dikkate alınmıştır; 1. Bir odak alan tanımlanarak , genel fikri belirlemek, 2. Veri toplamak, 3. Genel plan oluşturmak
, 4. Değerlendirme yapmak, 5. Diğer eylem basamaklarini geliştirmektir.30 master öğretmen ile 3 farklı dönemde
odak grup görüşmesi yürütülmüştür. Morgan (1997, 12)’a göre, odak grup görüşmesi araştırmaya konu problem
hakkında grup içinde ortaya çıkan bir “etkileşimdir”. Odak grup görüşmeleri bu etkileşim bağlamında yorumlanır
ve bu süreçte katılımcılar diğer katılımcıların tepkilerini ve yanıtlarını duyarlar, buradan hareketle daha önce dile
getirdikleri görüşlerine eklemeler yaparlar (Patton, 2002). Ara değerlendirme toplantıları sırasında eğitim ve uygulama süreçlerini değerlendirebilmeleri amaçlı 4 açık uçlu soru yöneltilerek, etkileşim sağlanacak şekilde yürütülmüştür. Elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenerek, görüşme ve gözlem süreçlerinde
kullanılan sorular ve boyutlar dikkate alınarak sonuçları raporlaştırılmıştır. Bu çalışmada betimsel analizde görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer
verilerek, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya/ dinleyiciye sunmak hedeflenmiştir. Betimsel Analiz sonuçlarına göre Araştırmaya Dayalı Öğretim Modeli (Research Lesson Study RLS)’nin öğretmenin mesleki açıdan kendilerini keşfetme ve yenilenme, öğretim tasarımını anlama, meslektaşları
ile etkileşim, meslektaş- akran öğrenmesi ve sorgulama becerilerini güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın önemi ise öğretmenlerin iş birliği, öz yeterlilik, disiplinler arası ilişkilendirme ve ders tasarımı geliştirme
becerilerinin gelişimine katkısının tespitidir.
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Matematik Eğitiminin İnşasında İnovasyon ve Başarı
Doç. Dr. Şemsettin DURSUN
Batman Üniversitesi

İnovasyon odaklı matematik eğitiminde başarı nasıl sağlanır? Bu kapsamda öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler ve öğretmenlerin bu faktörleri uygulamada dikkat etmeleri gereken temel kriterler nelerdir? Matematik eğitiminin inşasında en önemli parametre hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Van de Walle,Karp ve Bay-Williams (2010,s.2), Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını şöyle ifade ederler: Öğretmenler, Matematik Öğretimini yüksek kaliteli yapmak için, a)Öğrettikleri matematiği derinlemesine anlamalı; b)Öğrencilerin bireysel matematiksel gelişimlerinin farkında olarak, onların matematiği nasıl öğrendiklerini kavramalı ve c)Öğrenmeyi arttıracak öğretimsel görevler ve stratejiler seçmelidir. Bu tarz bir matematik öğretimi öğrencilerde var olan becerinin, düşünme yeteneğinin matematiksel-mantıksal aklın harekete geçmesine ve motivasyonun gerçekleşmesine
yardımcı olur. Öğretmenler konuları ne kadar sabırla ve açık bir şekilde açıklarlarsa açıklasınlar, idrak etme işini
onların yerine yapamazlar (Schifter, Fosnot,1993,s.9). Matematik çaba gerektirir ve öğrencilerin, velilerin ve çevrenin, matematik öğrenmenin bu çabaya bağlı olduğunu kabul edip onaylaması önemlidir (National Mathematics
Advisory,Panel,2008). Öğrencinin çabası, hiç kuşkusuz öğrenmeyi sağlar. Dolayısıyla bu çabayı harekete geçirmek, son derece önemlidir. Bu da öğretmenin sorumluluğu ve pozitif yaklaşımıyla direk alakalıdır. Mevlana’nın
dediği gibi, “ne kadar bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anladığı kadardır”. Özellikle matematik Eğitiminde
ve öğretiminde öğrencinin seviyesine uygun tarzda empatik davranarak, sempatik yaklaşarak, onun duygu ve düşüncesini dikkate alan bir yaklaşımla yaklaşmanın önemi ortadadır. Matematik derslerinde verilen her fikir her
öğrenci tarafından anlaşılabilir ve anlaşılmalıdır. Bunun istisnası yoktur. Tüm öğrenciler, bizim öğrenmelerini
arzuladığımız matematiği öğrenme becerisine sahiptir (Van de Walle, Karp ve Bay-Williams(2010,s.14)). Dolayısıyla her öğrencide az ya da çok matematiği anlama, kavrama ve algılama potansiyeli vardır. Önemli olan bu
potansiyele uygun tarzda Pedagojik formasyon kriterleri baz alınarak bir eğitim-Öğretim yaklaşımını ortaya koymaktır. Eğitim hem bireylerin, hem kurumların hem de ülkelerin gelişmesinde en önemli faktördür. Dünyadaki
ülkeleri analiz ettiğimizde, en gelişmiş ülkelerin en eğitimli ülkeler, az gelişmiş ülkelerin de az eğitimli ülkeler
oldukları ortaya çıkacaktır. Eğitimin öznesi insandır. İnsan küçük bir evrendir, bütün bir evrene hükmedecek kadar
güçlü bir yeteneği vardır. Bu yeteneği geliştirmek ancak eğitim ile mümkündür. Her insanda bir potansiyel akıl
vardır. Bu potansiyel aklı kinetik akla dönüştürdüğümüz zaman amacımıza ulaşmış oluruz. Bunu bir örnekle açıklayalım: Dünyanın en büyük barajını düşünelim. Bu devasa barajdaki suda Ep=mgh diye formüle edilen bir potansiyel enerji saklıdır. Bu su harekete geçirilmedikçe, enerji bakımından herhangi bir yararı yoktur. Ancak bu
durgun su harekete geçirildiği zaman, potansiyel enerji kinetik enerjiye (Ek =1/2 mv²) dönüşür. Bu enerji fabrikaları çalıştırır, konutları aydınlatır vb. Bu durumu insana uyarlayalım. İnsanda da bir potansiyel akıl saklıdır. İnsanda var olan bu potansiyel akıl da harekete geçmedikçe, hiçbir anlamı yoktur. Ancak bu potansiyel akıl harekete
geçtiği zaman, kinetik akla dönüşür. Potansiyel akıl, kinetik akla dönüştüğü zaman başarı gerçekleşir. Aksi halde
potansiyel aklı maksimum düzeyde olan bir bireyin, çalışmaması, potansiyel aklını harekete geçirmemesi, kinetik
akla dönüştürmemesi durumunda, başarıdan söz etmek mümkün değildir. Bu kinetik aklı elde etmek için inovasyon odaklı bir eğitim anlayışına ihtiyaç vardır.Bu çalışmada genel tarama yöntemi kullanıldı. Bilindiği üzere genel
tarama yönteminde ele alınan konu ile ilgili durum betimlemeye dayalı olarak analiz edilir. Bu kapsamda yazılı
olay, olgu ve belgeleri içeren kaynakların ayrıntılı bir incelemesi yapıldı.İnovasyon özünde yenileşmeyi ve gelişmeyi barındırır. Yenileşmenin ve gelişmenin temelinde düşünce ve sorgulama becerisi yatmaktadır. Düşünmeyi
ve sorgulamayı öğrenmede çoklu zekâ kuramı önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Her bireyin farklı zekâ türüne/türlerine sahip olduğunu ortaya koyan çoklu zekâ kuramı, öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Eğitimin inşasında en önemli parametre öğretmenler/eğitimcilerdir.
Örneğin, çoklu zekâ kuramını dikkate alan ve inovasyonun etkileyici gücüne inanan, dört başı mamur bir sınıf
öğretmenini düşünelim. Bu öğretmen, eğitimin ilk yıllarında çocuklara vereceği tüm derslerde başarılı bir eğitimöğretim sergilediğinde, ortaokul basamağına gelen çocuklar, kendi yetenekleri doğrultusunda belli bir alana yönelirler. Aksine varsayalım ki bu öğretmen, matematik dersinde başarısızdır. Sınıfta matematik-mantık zekâ türüne
sahip öğrenciler gerekli ve yeterli matematik dersini alamadıkları için kendi zekâ türlerinde başarısız olacakları
gibi, diğer alanlarda da başarılı olamayacakları ve geleceklerinin kararacağı açıktır.
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İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanımları Yazma Ve Kullanma
Durumlarının İncelenmesi
Dr. Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yeter ŞAHİNER
Hacettepe Üniversitesi

Matematik sınıf içinde hem yazma hem konuşma süreci gerektiren bir derstir. Bu nedenle de matematiği öğrenme
sürecinde gerek yazılı gerek sözel olarak dili kullanmak son derece önemlidir (Shield, 2004).Selden ve Selden
(2003) matematik dersinin kavramlar, problemleri çözmek için gerekli olan algoritmalar ve bu algoritmaların uygulanması olmak üzere üç basamaktan oluştuğunu belirtmişlerdir. Buna göre,kavramlara ilişkin tanımların bilinmesinin, matematiği öğrenme sürecinde kullanılan yazılı ve sözlü dil için gerekli bir parça olduğu söylenebilir.
Tall ve Vinner (1981) tanımı, bir kavramı anlatan ve belirten kelimeler formu şeklinde yapmıştır.Kavramlara ilişkin tanım bilgisine ve bu tanımların kullanımına ilişkin yeterliğe sahip olmayan bireylerin matematiği öğrenme
sürecinde zorlanması muhtemel görünmektedir. Bu noktadan bakıldığında da matematiksel kavramların oluşturulmasında ve bir kavramın diğerlerinden ayırt edilmesinde tanımlar son derece önemlidir (Çakıroğlu, 2013). Matematik için bu kadar önemli olan tanımların, matematik eğitiminde nasıl yapılandığı akla gelen bir soru olmaktadır.
Tanımların öğrenimi konusunda yapılan çalışmalarda kişisel tecrübelerin (Shield ve Swinson, 1997) ve sunulan
örneklerin önemi (Van Dormolen veZaslavsky, 2003) üzerinde durulmaktadır. Örneğin,Shield ve Swinson (1997)
bir matematik konusu hakkında edinilen tecrübelerin ardından o konuyla ilgili tanım yazmak, öğrencilerin anlamalarını güçlendirdiğinden söz etmektedir. Ek olarak, VanDormolen ve Zaslavsky (2003) da yeni bir konuyu öğrenmek için en iyi başlangıcın, seçilen birkaç örnek ile o konu hakkında yapılan infomal tanımlar olduğundan söz
etmişlerdir. Bu görüşü destekler nitelikte, Adams (2003) öğrencilerin bir tanım için sunulan örneklerin o tanıma
uygun olup olmadığını analiz etmelerini sağlamanın, onlarda ilgili tanımın geliştirilmesini sağlamanın bir yolu
olduğunu vurgulamış ve matematik eğitiminde öğrencilerin informal tanımları formal tanımlara geçiş sırasında
kullanmaları kabul edilebilir olduğundan söz etmiştir. Ülkemizde tanımlar konusunda lise(Hatısaru ve Erbaş,
2013) ve üniversite düzeyinde öğretmen adayları ile (Barak, 2007; Gökbulut ve Ubuz, 2010; Baki ve Çekmez,
2012; Bozkurt ve Koç, 2012; Alkış-Küçükaydın ve Gökbulut, 2013) yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Lise öğrencileri ile yapılan çalışmanın sonucunda, öğrencilerin fonksiyonu "işlev/özellik” şeklinde tanımladıkları
gözlenmiş ve fonksiyona ilişkin matematiksel tanımın etkili bir şekilde kullanılamadığı gözlenmiştir (Hatısaru ve
Erbaş, 2013). Alkış-Küçükaydın ve Gökbulut (2013)’un öğretmen adaylarıyla yapmış oldukları çalışmanın sonucunda geometrik kavramlara ilişkin tanımlarda ve örneklendirmelerde sorun yaşandığı saptanmıştır. Yine öğretmen adaylarıyla yapılan bir çalışmada, limit tanımının grafiksel temsilini ve tanım içinde geçen değişkenlerle
eşitsizlikleri anlamada ve yorumlama konusunda zorluklar yaşandığı ortaya çıkmıştır(Baki ve Çekmez, 2012).
Özetle sözü edilen bu çalışmaların sonucunda öğrencilerin ve öğretmen adaylarının tanımlara ilişkin bilgilerinde
ve tanımları kullanma konusunda sıkıntılar olduğu saptanmıştır. Vinner (1991) matematik ile ilgili çalışacak bireylerin matematiksel tanımları ve nasıl kullanıldıklarını bilmeleri gerektiğinden söz etmiştir.Çünkü tanımı bilinmeyen bir kavramı yanlış şekilde kullanılır ya da örneklendirilirse bu durum daha sonra telafisi zor durumlar ortaya
çıkarabilir. Bu noktadan bakıldığında da matematiğe ait tanımları doğru bir şekilde anlayıp kullanabilmenin matematik eğitiminde gerekli ve önemli olduğu düşünülmektedir. Sınıf içinde öğrencilerin öğrenme sürecini şekillendiren öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının da matematiksel tanımlara, özelliklerine kullanımına ilişkin yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışma bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının matematiksel tanımları bilme ve kullanma durumları incelenmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada öncelikle
bir kavramın tanımını ve tanıma ilişkin örnek vermeleri istenmiştir. Daha sonra farklı bir kavrama ilişkin tanım
verilmiş ve eldeki örneklerin bu tanıma uygun olup olmadıklarının test edilmesi istenmiştir.Çalışma bir devlet
üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programınınbirinci sınıfta öğrenim gören 76öğretmen adayı ile
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında iki farklı veri toplama aracı kullanıldığından çalışma iki aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada öğretmen adaylarından yazılı olarak, sınırlı fonksiyonu tanımlayıp örneklendirmeleri
ve verilen cebirsel sayı tanımına ilişkin olarak bazı sayıların cebirsel olup olmadıklarını test etmeleri istenmiştir.
İkinci aşamada ise yazılı verilen cevaplar üzerindenbelirlenen öğretmen adayları ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarından yazılı olarak cevap istenen iki farklı tanım sorusundan ilki “sınırlı fonksiyonun tanımını yazıp
bir örnek veriniz” şeklindedir. Sınırlı fonksiyon kavramının tanımı öğretmen adaylarının almış oldukları genel
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matematik dersi kapsamında sunulduğundan öğretmen adaylarının bu tanımı biliyor olmaları beklenmektedir. Bu
soruyu sormaktaki amaç, öğretmen adaylarının daha önceden tanımı verilen bir matematiksel kavrama ilişkin tanımı kendisinin formal olarak nasıl yazdığını görmek ve bu süreçte karşılaşılan durumları tespit etmektir. Öğretmen adaylarına yöneltilen ikinci tanım sorusu ise cebirsel sayının tanımına ilişkindir. Öğretmen adaylarına “katsayıları rasyonel sayılar olan bir polinomun kökü olan sayılara cebirsel sayı denir. ,π-1, , ve sayılarından hangileri
cebirseldir. Açıklayınız.” şeklinde sorulan sorunun amacı muhtemelen ilk kez karşılaştıkları bir matematiksel kavrama ilişkin tanımı anlayıp anlamadıklarını ve verilen sayıların cebirsel sayı olup olmadığını incelerken tanımı
nasıl kullandıklarını görmektir. Bu aşamaya kadar elde edilen veriler her iki soru için ayrı ayrı değerlendirilmiş
olup, araştırmacılar tarafından tanımı yazabilme ve kullanabilme sırasında gelişen durumlar doğrultusunda temalar
oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise sürecin daha detaylı incelenebilmesi amacıyla, her temadan seçilen birer öğretmen adayı ile verdikleri yazılı tanımlar ve örneklemeler doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Her temanın
özelliği farklı olduğu için, sözü edilen görüşmeler sırasında farklı sorular içeren yarı yapılandırılmış görüşme
formları kullanılmıştır. Görüşmelerde sorulan sorular öğretmen adaylarının yazılı olarak verdikleri tanımlarda kullandıkları ifadelerin daha net anlaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Görüşmelerde öğretmen adaylarına “Görüntü
kümesinin sınırlı olması ne demek?”, “Eleman sayısı sabit olan küme ne demek?”, “Cebirsel sayıdır dediğin sayılar
için polinom örnekleri verir misin?”, “π-1 sayısı neden bir polinomun kökü olamaz?” şeklinde verdikleri yazılı
cevaplara göre değişen sorular yöneltilmiştir. Görüşmeler araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarıyla yalnız
oldukları bir ortamda yürütülmüş ve öğretmen adaylarının izniyle ses kaydı alınmıştır.Elde edilen bulgular sınırlı
fonksiyon tanımını yazma ve cebirsel sayı tanımını kullanma durumuna göre iki ayrı başlık altında incelenmiştir.
Sınırlı fonksiyon için öğretmen adaylarının yazmış oldukları tanımlar incelenmiş ve kullandıkları ifadelere göre
bu tanımlar beş tema altında toplanmıştır. Bu temalar; tanım kümesinin sonlu olması, görüntü kümesinin sonlu
olması, fonksiyonun maksimum ve minimumunun olması, tanımın kısmen kullanılması ve gruplandırılamayan
tanımlar olmak şeklinde isimlendirilmiştir. Ek olarak, hiçbir öğretmen adayının sınırlı fonksiyon için bilinen formal tanımı tam olarak yazamadığı gözlenmiştir. Cebirsel sayı tanımına ilişkin verilen sayıların cebirsel olup olmadıklarının test edilmesinin istenildiği soruda ise sadece bir öğretmen adayının doğru cevaba ulaştığı belirlenmiştir. Bu soru için öğretmen adayları tarafından verilen cevaplar altı tema altında gruplandırılmıştır. Tanım cümlesindeki sözcüklerin kullanılması, verilen sayıların tanıma göre örneklenmesi, rasyonel/irrasyonel ise cebirseldir/cebirsel değildir sınıflaması, verilen sayıların cebirsel işlemlerle elde edilmesi ilk dört temayı oluşturmaktadır.
Bu temalara ek olarak, bahsi geçen temalardan en az iki tanesinin kullanıldığı grup karma tema olarak adlandırılmıştır. Son olarak, matematiksel temeli olmayan ifadelerle verilen cevaplar altıncı temayı oluşturmaktadır.
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Eylem Araştırması Sürecine Katılmış Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Alan Bilgisindeki Ve Öğretimlerindeki Değişimler
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Etkili bir matematik öğretimi öğrencinin neler bildiği ile neler öğrenmesi gerektiğini anlamayı ve öğrencinin iyi
bir şekilde öğrenmesini sağlamak için öğrenciyi desteklemeyi gerektirmektedir (National Council of Teachers
Mathematics, 2000). Öğretmenin böyle bir matematik öğretimi gerçekleştirebilmesi de ancak sağlam matematik
bilgisi ve pedagojik alan bilgisi ile mümkün olabilir. Nitekim öğretmenleri uzmanlaştırma yolunda öğretmenlerde
bulunması gereken en önemli bileşenlerden birinin de öğretmen bilgisi olduğu ifade edilmektedir (Fennema &
Franke, 1992). Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış araştırmalar matematik öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinde eksikliklerinin olduğunu ortaya koymaktadır (Ball, 1990; Ma, 1999; Toluk Uçar,
2009). Öğretmenlerin alan bilgilerindeki bu eksiklikler de matematik öğretimlerine yansıdığı ifade edilebilir. Bunun yanında Ball ve McDiarmid (1990), öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının alan bilgilerindeki eksikliklerin
sürekli olarak belgelenmesinin öğretmen eğitiminde ve öğretimlerde karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı
getirmeyeceğini tartışmışlardır. Türkiye’de de matematik öğretmenlerinin bilgilerini hatta öğretmenlerden ziyade
öğretmen adaylarının bilgilerini ortaya koyan çok sayıda çalışma yapılmışken, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini
destekleyen az sayıda araştırma ya da proje bulunmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen
adaylarının ya da öğretmenlerin bilgi eksikliklerini ortaya koyacak çalışmalardan ziyade bu eksikliklerin nasıl
giderilebileceğine model olabilecek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu araştırmada da bir ortaokul
matematik öğretmeninin matematik öğretim bilgisinin ve öğretimlerinin eylem araştırması sürecinde geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: (1) Ortaokul matematik öğretmeninin matematik öğretim bilgisi (Mathematical Knowledge for Teaching) eylem araştırması sürecinde nasıl değişmiştir? (2)
Ortaokul matematik öğretmeninin eylem araştırması sürecinde matematik öğretim bilgisindeki (Mathematical Knowledge for Teaching) değişiklikler öğretim uygulamalarına nasıl yansımıştır? Bu araştırma matematik öğretmenlerinin alan bilgisi ve öğretimleriyle ilgili problemlere çözüm sunması ve
mesleki gelişim programları ile matematik öğretmeni yetiştirme programlarına model olması bakımından önemli
görülmektedir.Bu araştırma nitel araştırma yönteminin türlerinden biri olan eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Eylem araştırması, uygulama yapan kişinin kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama süreciyle ilgili sorunları çözmek için kullanılan bir araştırma yaklaşımıdır (Beyhan, 2013; Sagor, 2004).
Bu araştırmada da katılımcı öğretmenin alan bilgisinde eksikliklerin ortaya çıkmasından ve bu eksikliklerin öğretmenin öğretim uygulamalarına yansımasından dolayı, araştırmaya katılan matematik öğretmeninin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcısı İç Anadolu bölgesinde bir ortaokulda görev yapan ve iki yıl mesleki deneyime sahip bir matematik öğretmenidir. Araştırmada öğretmen-akademisyen araştırmacı biçimi kullanılmış ve dört kişilik bir grup eylem araştırmasının komitesini oluşturmuştur.
Araştırmanın öncesinde öğretmenin toplam 6 saatlik dersi gözlemlenmiş ve öğretmenin alan bilgisindeki eksikliklerin uygulamasına yansıdığı tespit edilmiştir. Alan bilgisindeki eksiklikleri ortaya çıkarmak için öğretmenle bir
de klinik mülakat gerçekleştirilmiş ve öğretmenin bilgisi derinlemesine ortaya koyulmuştur. Araştırmacı öğretmenin alan bilgisiyle ilgili ortaya çıkan eksikliklerini gidermek için eylem komitesiyle birlikte bir eylem planı oluşturmuş ve her hafta elde edilen verilerle birlikte bu plan revize edilmiştir. Ayrıca öğretmenin ders içi uygulamalarındaki problemleri çözebilmek için de dersin planlamaları öğretmenle birlikte yapılmış, bu planlamalar sırasında
hem öğretmenin alan bilgisindeki eksiklikler giderilmiş hem de uygulamalarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Öğretmenin alan bilgisinden eksiklikler kesirler konusuna ilişkin olduğundan, eylem araştırması süreci de öğretmenin kesirlerde çarpma ve bölme konusundaki bilgisini ve öğretimlerini geliştirilmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması süreci toplam 7 hafta boyunca sürmüş ve toplamda 24 saatlik ders gözlemlenmiştir.
Araştırmanın verileri görüşmeler, planlama videoları, ders videoları, araştırmacının alan notları ve günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma öncesindeki ders gözlemleri sonucunda öğretmenin kesir kavramının anlamları ile kesir kavramının ve kesirlerde işlemlerin gösterimleri konusunda konu alan, öğretim ve öğrenci bilgilerinde eksikliklerinin olduğu, sınıf
içi uygulamasında da öğretmenin bilgi eksikliğinin öğretimini etkilediği ve öğretmenin öğretimlerinde doğrudan
aktarımı tercih ettiği görülmüştür. Öğretmenle görüşme sonucunda ise öğretmenin kesirlerde çarpma ve bölme
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kavramlarıyla ilgili konu alan bilgisinde eksikliklerinin olduğu, ders anlatımları sırasında öğretimsel diziyi rastgele
gerçekleştirdiği, öğrenci hatalarını yorumlamak konusunda da yetersizliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular ışığında eylem planları oluşturulmuş, öğretmen-araştırmacı iş birliği içerisinde çalışarak derslerin planlarını
hazırlayarak uygulamasını gerçekleştirmişler ve eylem araştırması komitesinde derslerin değerlendirmeleri yapılarak öğretmene dönüt verilmiştir. Araştırma bu şekilde döngüsel bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Eylem
araştırması sürecinin sonunda ise öğretmenin kesirlerde çarpma ve bölme işlemlerinin anlamı ve gösterimlerine
yönelik alan bilgisindeki eksikliklerin çoğunluğunun giderildiği görülmüş ve bu eksiklikler öğretmenin öğretim
uygulamasını açık bir şekilde etkilemiştir. Örneğin başlangıçlardaki öğretimlerde kesirlerde karşılaştırma konusunu anlatan öğretmen sayı doğrusu ya da model gibi hiç bir gösterim biçimini kullanmaksızın öğretimini kural
tabanlı doğrudan aktarım yaparak yürütürken, eylem araştırması sürecinde gösterimleri kullanmaya ve öğrenci
sorgulamalarına da dikkat ederek öğrencileri derse katmaya başlamıştır. Bu araştırmanın bulgularından iki önemli
sonuç çıkarılabilir: (1) Eylem araştırması öğretmenlerin günlük ve gelecekteki öğretimlerini etkileyen etkili bir
mesleki gelişim sürecidir ve (2) Eylem araştırması süreci öğretmenin bilgisinde ve öğretiminde değişimi sağlamıştır. Bu çalışmanın öğretmenlerin mesleki gelişim modellerine ilişkin bir örneği ve mesleki gelişimlerindeki
değişim sürecine ilişkin anlayışı ortaya koyması bakımından ilgili literatüre katkı getireceği düşünülmektedir. Bu
araştırma sonuçlarının getireceği nihai ve en önemli katkı, öğretmenlerden ziyade etkili öğretimler aracılığıyla
matematik öğrenecek öğrencilere olacaktır.
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Adidaktik Ortamların Matematiksel Düşüncenin Gelişimi Açısından İncelenmesi
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Bireylerin yaşam süreci içerisinde karşılaştığı çoğu durumda matematiksel birçok ilişki vardır. Bu ilişkileri görmek
ve bu ilişkiler arasındaki örüntüyü çözümlemek ancak karşılaşılan durumu dikkatlice analiz etmeyi sağlayacak
öğretimsel ortamların tasarlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bireylerin matematiksel düşüncelerinin geliştirilmesi ancak matematik öğretiminin bu tür yaklaşımlarla gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. Türkiye’deki ilkokul ve
ortaokul düzeyinde matematik öğretimi incelendiğinde öğrenci merkezli bir yaklaşım takip edildiği görülmektedir
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Ancak uygulamada bunun ne ölçüde gerçekleştiği tartışmalıdır. Öğretimde
öğrenci merkezli yaklaşımın gerekli olduğunu öğretmenler kabul etseler de bunu uygulamada teknoloji ve öğretim
materyali eksikliğinden dolayı gerçekleştiremedikleri görülmektedir (Peker ve Halat, 2008). Teknoloji destekli
öğretim materyali geliştirilmesi ve bunları öğrenci merkezli yaklaşımlarla öğrencilere sunan ortamların oluşturulması matematik öğretiminde büyük önem taşımaktadır. Brousseau önderliğinde geliştirilen Didaktik Durumlar
Teorisi (DDT)’nin temel bileşenlerinden adidaktik durumlar (Brousseau, 2002) bağlamında bu tür öğrenme ortamları oluşturulabilir. Adidaktik durumda belirlenen hedef bilgiye ulaşılırken DDT’nin farklı aşamalarında öğretmen ve öğrenci davranışlarının nasıl olması gerektiği belirtilmektedir. Adidaktik durumlarda öğrenciler, öğretmen beklentisini dikkate almayarak oluşturulan ortamla etkileşim içerisinde hedef bilgiye ulaşmaktadır. Adidaktik
durumlarda bir problem durumu genellikle oyun bağlamında öğrencilere sunulmaktadır. Bu oyunlar sıradan oyunlar olmayıp, kazanma ve kaybetme üzerine kurgulanmıştır. Bu tür ortamlarda öğrenciler stratejilerini kazandıran
stratejiyi bulmaya odaklayarak stratejilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu sayede hedef bilgiye
ulaştıracak bilgi parçaları elde edilebilir (Erdoğan ve Özdemir Erdoğan, 2013). Öğrenciler tasarlanan ortamda
hedef bilgiye ulaşırken matematiksel süreç becerilerini etkin olarak kullanmaları gerekmektedir (Erdoğan ve Özdemir Erdoğan, 2013). Yani öğrenciler DDT’nin farklı aşamalarında oyun bağlamında problemin çözümünde ilerlerken önceki bilgileriyle bağ kurarak hipotezler üretme, üretilen bu hipotezleri kanıtlamaya çalışma ve kanıtlama
sürecinde diğer öğrencilerle iletişim kurma gibi yaklaşım içerisinde bulunmalıdır. Öğrencilerin matematiksel süreç
becerilerini etkin olarak kullanmalarının onların matematiksel düşüncelerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Literatürde çoğu öğrencinin matematik problemlerini çözerken zorlandığı gözlenmektedir (Artut ve Tarım, 2006; Işık ve Kar, 2011). Bunun neticesinde matematiğe karşı bir olumsuz bakış geliştirebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan neredeyse her öğrenci bilgisayar oyunu oynamayı sevmektedir. Bu potansiyel doğrultusunda, bilgisayar oyunlarıyla matematik öğretimi birleştirilerek öğrenci merkezli ortamlar tasarlanarak öncelikle
öğrencilerin matematik yapmaktan zevk almaları sağlanabilir. Daha sonra bu yolla öğrencilerin matematiksel düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunulabilir. Ayrıca literatürde dijital oyun ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır
ancak eğitim teorileri çerçevesinde tasarlanmış özellikle Didaktik Durumlar teorileri gibi yeni bir teoriye dayanarak oluşturulmuş dijital oyun bulunmamaktadır. Bu yüzden bu çalışmada yedinci sınıf düzeyinde bir örüntü bulma
problemi DDT çerçevesinde tasarlanan bir bilgisayar oyununun öğrenciler tarafından oynanması sürecinde ne ölçüde çözümlendiği ve öğrencilerin matematiksel süreç becerilerini nasıl kullandıkları belirlenecektir. Ayrıca tasarlanan ortamın öğrencilerin matematiksel düşüncelerinin gelişimine katkısı araştırılacaktır.Bu araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmaları iyi formüle edilmiş bir teorinin teyit
edilmesi ya da çürütülmesi amacıyla kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Örneğin Amerika’da yaygın olarak
benimsenen işbirliği içinde öğrenme kuramının ülkemizde aynı şekilde işlemediğinin ortaya konulması bir durum
çalışması yaklaşımıyla ele alınabilir. Örüntü bulma konusu matematikte özellikle tümevarım ve fonksiyon konusunun alt yapısının oluşturulmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırmada yedinci sınıf düzeyinde örüntü
bulma konusuyla ilgili bir problemin DDT çerçevesinde çözümü araştırılmaktadır. Bir problem durumu DDT çerçevesinde tasarlanan bir ortamda ele alınmıştır. Bu ortamda öğrenciler araştırmacılar tarafından tasarlanan bir bilgisayar oyunundaki zorunluluklarla yüz yüze bırakılmıştır. Araştırmada problemin çözümü ise öğrencilerin bu
zorunluluklarla başa çıkmalarıyla ancak mümkün olacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Van
merkeze bağlı bir ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde
öncelikle öğrenciler sıralarında ikişerli gruplandırılarak oyunu kağıt üzerinde oynayacaktır. (Bu kağıtlarda bilgisayar oyununun bir versiyonu verilmiştir) Sonra ise sınıf iki gruba ayrılarak oyun bilgisayar (dijital oyun) üzerinden projeksiyondan duvara yansıtılarak sınıf huzurunda oynanacaktır. Öncelikle kağıt üzerinden yapılan oyun daha

326

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
sonra araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Çalışma için tasarlanan dijital oyunda Unity3d
4.3. oyun motoru kullanılmıştır. Unity3d programı birçok farklı programlama dili kullanılmasına olanak sağlayan
bir program olup oyun tasarlanmak amacıyla en fazla kullanılan oyun motorudur. Veriler öğrencilere dağıtılan
kağıtlar, gözlem ve sınıftaki etkileşimin kamera ile kaydedilmesi yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizi DDT’nin
farklı aşamalarına göre yapılacaktır.Araştırmanın verileri, DDT’ye göre tasarlanan ortamda problem çözümünde
öğrencilerin birçok matematiksel süreç becerisini kullanabileceklerini göstermiştir. Diğer yandan öğrenciler problemin tamamen çözümüne ilişkin stratejiyi belli bir düzeye kadar geliştirebilmişlerdir. Problemin tam çözümünü
veren strateji ortaya çıkmamıştır. Bunda problemin sunuluş tarzının öğrencilerin alışık olmadığı şekilde verilmesi
ve problem durumunun öğrencilerin seviyesinin üzerinde olması gibi nedenler etkili olmuş olabilir. Sonuç olarak,
bu tür ortamların öğrencilerin matematiksel düşüncelerinin gelişimini pozitif yönde katkı sunacağı düşünülmektedir. Matematiksel düşüncenin gelişimi için bu tür öğrenme ortamlarına matematik öğretiminde daha fazla yer verilmesi gerektiği önerilmektedir.
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Türkiye’de eşcinsellik (homoseksüellik-homoseksüalite) kavramı 1980’li yılların ortalarından itibaren toplumun
dikkatini çekmeye başlamıştır (Duyan ve Gelbal, 2004). Günümüzde ise eşcinsellik, toplumun önemli kavramlarından birisi haline gelmiştir. Eşcinselliğin altında yatan sebeplere ilişkin kesin ve net bilgiler bulunmamaktadır.
Bununla birlikte eşcinselliğin biyolojik-genetik kökenli olabileceğini savunanların olduğu gibi, bu özelliğin toplumsallaşma sonucunda oluştuğunu iddia edenler de bulunmaktadır (Annicchia Rico, 2009; Rice, Friberg ve Gavrilets, 2012). DSM tanı sistemi kapsamından çıkarıldığı yıldan beri psikiyatristlerin büyük bir bölümü eşcinselliği
tercih-yönelim değişkenliği olarak tanımlasa da hala bazı psikiyatristlerin heteroseksüellik harici cinsel yönelimlere patolojik bir durum olarak yaklaştığı bilinmektedir (Hacıoğlu, Çakmak ve Yıldırım, 2011). Eşcinsellik kavramına bakış açıları değişkenlik göstermektedir. Örneğin; yirminci yüzyılın ilk yıllarında sosyal bilimciler eşcinsellik kavramını, toplumsal patolojinin bir biçimi olarak değerlendirmişler; hızlı kentleşme ve sanayileşme ile birlikte
aile ve toplum yapısında ortaya çıkan değişiklerin yol açtığı bir sonuç olarak görmüşlerdir. Bir anlamda sosyologlar eşcinsellik kavramını, aile yaşamının bozulmasına bireysel olarak verilen bir tepki olarak ele almışlardır (Duyan ve Gelbal, 2004). Psikologlar-psikiyatristler ise eşcinselliği fizyolojik nedenleri olan bir hastalık olarak değerlendirmişlerdir. Özellikle büyük şehirlerde eşcinsellerin hem hakları hem de anlaşılma biçimleri açısından önemli
değişmeler olmuş ve eşcinselliğin açık bir biçimde tartışılması hususunda bireyler daha hoşgörülü bir tutum geliştirmeye başlamışlardır (Duyan ve Gelbal, 2004). 1970’li yıllarda başlayan gey ve lezbiyen hareketi Amerikan
toplumunda radikal değişiklikler meydana getirmiş ve heteroseksüellerin geylere yönelik düşmanca bakış açıları
yerini bilimsel bir yaklaşıma bırakmıştır (akt. Duyan ve Gelbal, 2004). Buna rağmen toplumda eşcinsellere yönelik
bazı önyargılar, baskılar ve olumsuz tutumlar devam etmektedir. Bu durum da eşcinsellerin günlük yaşamlarında
heteroseksüellere göre daha çok problemle karşılaşmalarına yol açan etkenlerden biridir. Gey ve lezbiyenlere yönelik olumsuz tutumlar önyargılı yorumlar, sözel şiddetin farklı biçimleri ve bazı durumlarda da açık fiziksel şiddet
ile kendini göstermeye devam etmiştir (Duyan ve Gelbal, 2004). Eşcinsellere yönelik tutumlar incelendiğinde,
genel olarak, bireylerin kendi cinsiyetlerinden olan eşcinsellere karşı daha olumsuz düşünce ve duygular besledikleri gözlenmiştir (Lock ve Kleis, 1995; Whitley, 1990). Yukarıda belirtildiği üzere toplumun ve bilim insanlarının
eşcinsellere bakış açısı değişkenlik göstermektedir. Bu araştırmanın amacı ise; Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki diğer öğrencilerin, LGBT’li bireylere ilişkin tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmaktır.Bu çalışmada betimsel
araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesinde 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu random usulüyle seçilecektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hudson ve Rickett tarafından geliştirilen "Homofobi Ölçeği" ; Herek tarafından 1988 yılında geliştirilen Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği Duyan ve Gelbal
tarafından 2004 yılında Türkçe'ye uyarlanmış ve geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan LGYTÖ kullanılacaktır.
Bu çalışmada LGYTÖ'nin Gözden Geçirilmiş Kısa Sürüm1 kullanılacaktır. Aynı zamanda örneklem grubunun
demografik özelliklerini ortaya çıkarmak ve tanımlayabilmek ve örneklem grubunun yaş, cinsiyet, sınıf, bölüm,
doğum yerlerini belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılacaktır.
Homofobi Ölçeği öğrencilerin homofobi düzeylerini belirlemek amacıyla; LGYTÖ ise öğrencilerin LGBT'li bireylere tutumu belirlemek amacıyla kullanılacaktır. LGYTÖ, bireylerin erkek ve kadın eşcinselliğine karşı tutumlarını belirlemeye yönelik ölçekte, beşi erkeklerin ve beşi de kadınların eşcinselliğini yoklayan toplam on madde
bulunmaktadır. Eşcinselliğe karşı maddelerden altısı olumsuz ve dördü de olumlu anlam taşımaktadır. Hudson ve
Rickett tarafından 1980 yılında geliştirilen ölçek Sakallı-Oğurlu tarafından 2001 yılında Türkçe'ye uyarlanmıştır.
Araştırmada 24 maddelik Türkçe formu kullanılacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler, gerekli istatistiksel işlemler yapıldıktan sonra SPSS 20.0 programında uygun olan testlerle analiz edilecektir. (Analizler halen devam etmektedir. Analizlerin bitiminde özet güncellenecektir.)Araştırma bulguları literatür ışığında tartışılacaktır.Bu araştırma sonucunda cinsiyete göre LGBT'li bireylere yönelik tutumun farklılaşacağı beklenmektedir. Ummak
(2012)'de yaptığı çalışmada, kız öğrencilerin lezbiyen ve geylere yönelik olumlu tutumları erkek öğrencilerin tu-
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tumlarından daha yüksek bulunmuştur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri ile eğitim fakültesinde diğer bölüm (Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) öğrencilerinin tutumlarında farklılaşma beklenmektedir. Kan ve diğ. (2009) Hong
Kong Üniversitesi’nde tıp, işletme, sosyal bilimler ve diğer fakültelerde öğrenim gören 425 öğrencinin eşcinsellere
yönelik tutumları arasında önemli farklılıklar bulmuştur. Araştırma bulgularına göre tıp öğrencilerinin araştırmaya
katılan diğer fakülte öğrencilerine göre önemli ölçüde daha homofobik olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca tıp
öğrencilerinin %25'den fazla eşcinselliği tedavi gerektiren bir hastalık veya psikolojik bir bozukluk olarak tanımlamıştır. Rainey ve Trusty (2007), 132 psikolojik danışmanlık bölümü lisansüstü öğrencisinin gey ve lezbiyenlere
yönelik tutumunun incelendiği çalışmada, katılımcıların % 66’ sının eşcinsellere karşı negatif tutum içerisinde
oldukları tespit edilmiştir. Gündoğdu ve Ummak (2014), yaptığı çalışmada, rehber öğretmenlerin eşcinselliği, cinsel bir etkinlik olarak değerlendirdiğini bulmuşlardır. Ayrıca rehber öğretmenler eşcinselliğin toplumsallaşma ve
travma ile ortaya çıkabileceğini ifade etmişlerdir.
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Bireylerin büyük bir kısmı daha çekici kişilerle iletişim kurmak isterler. Bireyler daha çekici olmak ve izlenim
bırakmak için çaba harcarlar. Bireyler diğer insanlar üzerinde olumlu izlenim oluşturmadıklarını düşündüklerinde
kaygı yaşarlar. Sosyal fiziksel kaygı, insanların fiziksel görüntüsünden dolayı başka insanlar tarafından olumsuz
değerlendirilecekleri düşüncesiyle oluşan kaygıdır. Sosyal görüntü kaygısı ise, Hart ve arkadaşlarına (2008) göre
bireyin genel fiziksel görünüşünden (boy, kilo vb) ziyade burnu, yüz şekli, ten rengi, yüz kızarması gibi daha
ayrıntılı fiziksel özellikler üzerine odaklanan kaygıdır. Genel fiziksel görünüşünden daha fazlasını ve bütüncül bir
durumu ifade eder. Beden algısının özellikle de olumsuz beden algısının sosyal görünüm kaygısı üzerinde etkili
olduğu söylenebilir. Beden algısı, bireyin kendi bedeniyle ilgili düşüncelerini, duygularını, tutumlarını inançlarını
içeren kendilik algısıdır (Cash ve Pruzinsky, 1990). Olumlu beden algısı: Bireyin beden memnuniyetini ifade eden
bir kavramdır. Dört nitelikten oluşur: Vücuda saygı, vücudu kabul, vücuduna karşı olumlu fikir, vücudunu koruma.
Olumlu beden algısına sahip bireyler beden görünüşlerinin kişilik yapılarını, değerlerini, karakterlerini asıl belirleyicisi olmadığına inanırlar (Bergeron, 2007; Cash, Phillips, Santos ve Hrabosky, 2004; Jung ve Lennon, 2003;
Altabe ve Thompson, 1992). Olumsuz beden algısı ise bireyin kendi bedeniyle ilgili olumsuz duygu, düşünce,
inanca sahip olma, kendi bedeninden utanma ve kendini daha az çekici bulmasıdır. Olumsuz beden algısı, bireyin
fiziksel görünümüne ilişkin duygu, düşünce, tutum boyutundan herhangi birindeki işlev bozukluğu olarak tanımlanabilir (Farell, Shafran ve Lee, 2006). Olumsuz beden algısının oluşumunda temel faktör olarak aile, medya,
akran grupları örnek verilebilir. (Esneola, Rodriguez ve Goni, 2010). Literatüre bakıldığında beden algısıyla ilgili
sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında yapılmakta olan bu çalışmanın literatüre
önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. Problem Cümlesi: Bu araştırmanın problem cümlesini üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, cinsiyet rolleri ve yüz kızarma eğilimlerinin sosyal görünüm kaygısını yordama gücü ve
bu değişkenler arasındaki ilişki düzeyi oluşturmaktadır. Alt Problemler: 1) Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin sosyal görünüm kaygısını açıklama düzeyi nedir? 2) Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rollerinin sosyal
görünüm kaygısını açıklama düzeyi nedir? 3) Üniversite öğrencilerinin yüz kızarma eğilimlerinin sosyal görünüm
kaygısını açıklama düzeyi nedir? 4) Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, cinsiyet rolleri, yüz kızarma eğilimleri ve sosyal görünüm kaygıları aralarındaki ilişki düzeyi nedir? Bu araştırma ilişkisel modelde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesinde lisans öğrenimi gören 400 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Sosyal Görünüm
Kaygısı Ölçeği, BEM Cinsiyet Rolü Envanteri, Yüz Kızarma Eğilimi Ölçeği, 5 Faktör Kişilik Ölçeği, Kişisel Bilgi
Formu kullanılmıştır. Veri toplama araçları öğrencilere tek oturumda araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Toplanan verilerinin çözümde SPSS 21 paket programı kullanılacaktır. Verilerin analizinde, Kişilik özeliklerinin, cinsiyet rollerinin ve yüz kızarma eğilimlerinin sosyal görünüm kaygısını açıklama düzeyini belirlemek için aşamalı
regresyon analizi uygulanacaktır. Kişilik özeliklerin, yüz kızarma eğilimlerinin, sosyal görünüm kaygılarının cinsiyet, yaş, fakülte, anne ve baba eğitim durumu bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını
belirlemek amacıyla t testi ve ANOVA, üniversite öğrencilerin kişilik özelliklerinin, kadınsı erkeksi cinsiyet rollerinin ve yüz kızarma eğilimlerinin ve sosyal görünüm kaygılarının birbirleriyle ilişkisini belirlemek amacıyla da
korelasyon analizi yapılacaktır. Kişilik özelliklerinin, cinsiyet rollerinin, yüz kızarma eğilimlerinin sosyal görünüm kaygısını nasıl etkilediğini belirlemek için ise yapısal eşitlik modeli yapılacaktır.Araştırma sonucunda öğrencilerin sahip oldukları Nevrotik kişilik özelliği ile yüz kızarma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin
bulunması beklenmektedir. Dışa dönüklük, sorumluluk, deneyime açıklık, uyumluluk kişilik özellikleriyle yüz
kızarma eğilimleri arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunması beklenmektedir. Nevrotik kişilik özelliği
ile sosyal görünüm kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olması beklenmektedir. Sorumluluk, dışa dönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk kişilik özellikleriyle sosyal görünüm kaygısı arasında negatif yönde anlamlı
bir ilişki olması beklenmektedir. Sosyal görünüm kaygısı ile yüz kızarma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı
bir ilişki bulunması beklenmektedir. Sorumluluk, Dışa dönüklük, Nevrotik kişilik özelliklerin sosyal görünüm
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kaygısını açıklayan önemli kişilik özellikleri olduğu sonucuna varılması beklenmektedir. Ayrıca yüz kızarma eğilimlerinin sosyal görünüm kaygısını pozitif yönde anlamlı düzeyde yordayacağı beklenmektedir. Erkeksi cinsiyet
rolü sosyal görünüm kaygısını negatif düzeyde, kadınsı cinsiyet rolü ise pozitif yönde anlamlı düzeyde yordayacağı beklenmektedir. Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin yaş, cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılık olması beklenmektedir. Yüz kızarma eğilimlerinin anne baba eğitim
düzeyi cinsiyet değişkenlerinde farklılık göstermesi beklenmektedir. Sosyal görünüm kaygısının yaş, cinsiyet,
anne-baba eğitim değişkenlerinde farklılık olması beklenmektedir.
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Kariyer, bireyin yaşamındaki üretken yılların çoğunu harcayarak başlangıç yaptığı, geliştirdiği ve genelde çalışma
hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da meslektir. Bireyin çalışma yaşamı boyunca bulunduğu pozisyonlar ve
bu pozisyonlardaki davranışları kariyerini kapsamaktadır (Bakioğlu ve Asyalı, 2005). Profesyonel bir meslek olarak öğretmenlik kendi içerisinde birtakım kariyer evrelerinden oluşmaktadır. Bakioğlu (1996)’na göre öğretmenlerin kariyer evreleri; 1) Kariyere Giriş Evresi (1-5 yıl deneyim), 2) Durulma evresi (6-10 yıl deneyim), 3) Deneycilik/Aktivizm Evresi (11-15 yıl deneyim), 4) Uzmanlık Evresi (16-20 yıl deneyim) ve 5) Sakinlik Evresi (21-25
yıl deneyim) olmak üzere beş evreden oluşmaktadır. Soyut ya da anlaşılması güç olguların daha anlaşılır ifadelerle
anlatılması amacıyla günlük yaşamın tüm alanlarında kullanılan (Şeyihoğlu ve Gençer, 2011) metaforlar her ne
kadar bir söz sanatı olarak benzetme türlerinin içerisine dahil edilebilseler de, aslında benzetmeden farklı olarak
onu üretenin ve dinleyenin zihinsel kavrayış zenginliğinde çok geniş bir etki bırakır (Yalçın ve Erginer, 2012). Bu
nedenle metaforların eğitimde oynadığı estetik, süsleyici ve pedagojik rolün önemi yaygın kabul gören bir gerçek
(Botha, 2009) olmakla birlikte son yirmi yılda metafora ilişkin bu tarz bir bakış açısında köklü değişiklikler olmuştur (Bowdle & Gentner, 2005). Günümüzde metaforlar sadece günlük hayatta kullandığımız dili süslemeye
yönelik bir söz sanatından ibaret olarak görülmemektedir (Saban, 2008). Zira metaforlar (mecazlar) sayesinde en
karmaşık düşünceler ve anlamlar anlaşılır, farklı entelektüel ve bilişsel düzeydeki insanlar birbirlerini anlar hale
gelirler (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kelimelerin gerçek anlamlarının dışında farklı anlamlarda kullanılmasıyla
oluşturulan metaforlar ile (Balcı, 2010) yapılan benzetmelerde genelde güçsüz olan varlık güçlü olana, yeteneksiz
olan varlık yetenekli olana, eksik olan varlık tam olana benzetilerek benzetilen varlığın nitelikleri, özellikleri ve
güçlü yanları anlaşılmaya çalışılır. Bu tarz benzetmelerde çoğunlukla benzetilen, benzeyenden daha nitelikli ve
özelliklidir. Bu sayede böyle bir benzetmeyi duyan üçüncü bir şahıs, benzetilen kişinin, kişiliği hakkında bir anda
bilgi sahibi olabilir (Döş, 2011).Bilginin her alanda sürekli arttığı ve değişimlerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüz dünyasında, bu değişimlerden profesyonel iş yaşamı da çok fazla etkilenmektedir. Özellikle bilgi
ve teknoloji temelli mesleklerde çok etkili olan bu değişimleri takip etmek ve bunlara ayak uydurmak kişilerin
hem çalışma hayatında varlığını sürdürmeleri hem de profesyonel gelişimlerini sağlamaları bakımından büyük
önem taşımaktadır. Etkili bir profesyonel gelişim sürecinin amacının, tam eğitilmiş ve kendilerinden beklenen
görevleri kariyerleri boyunca yerine getirebilecek çalışanlar sağlamak (Jones & Fear, 1994) olduğu göz önüne
alınırsa, profesyonel bir meslek olarak öğretmenlik mesleğini icra edecek öğretmenlerin çevresine ve öğrencilerine
faydalı olabilmesi için bir kariyer planlaması yaparak bu doğrultuda profesyonel gelişimlerine yön vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle daha mesleğe yeni başlayacak öğretmen adaylarının bu kavramın ne ifade ettiğini ve
onlar için öneminin ne olduğunu bilmeleri, gelecekleri için şimdiden bir kariyer planı oluşturmada ve bu plan
dahilinde kendilerini geliştirmelerinde fayda sağlayacaktır. Bu bakımdan özellikle öğretmenlik mesleğine daha
hazırlık aşamasında olan eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer kavramına ilişkin ne tür algılarının olduğunun
bilinmesi gerekmektedir.Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine başvurulmuştur. Olgubilim deseni, araştırmacının aslında farkında olduğu ancak hakkında derin bilgiye sahip olmadığı olguları incelemek için kullanılır (Creswell, 2007). Nitekim, Patton (2002), bu yaklaşımın, tamamen yabancı olunmayan ama
aynı zamanda tam anlamıyla anlamı kavranamayan olgulara odaklanmayı amaçlayan bir yaklaşım olduğunu ifade
etmektedir. Bu doğrultuda, araştırma sürecinde üzerine odaklanılan olgu, öğretmen adaylarının “kariyer” hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile nasıl kavramsallaştırdıklarıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, fırsat
örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde okuyan 154 öğretmen adayıdır. Bu öğretmen adaylarının
111’i kadın, 43’ü erkektir ve 36’sı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 24’ü İngilizce Öğretmenliği, 14’ü
Müzik Öğretmenliği, 17’si Fransızca Öğretmenliği, 63’ü ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde
eğitim-öğrenim görmektedir.Veri toplama aracı; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup demografik birkaç soruya cevabın, üretilecek metaforların ve bu metaforlara ilişkin açıklamaların yazılacağı boşluk doldurma formudur. Metaforlar benzeyen-benzetilen ilişkisine bağlı olarak toplanmış, sonrasında ise öğretmenlerden benzerlik
ilişkisini kendi algılama biçimlerine göre tanımlamaları istenmiştir (“Kariyer, ……. benzer; çünkü ………”). Ayrıca, öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve okudukları bölümler, demografik bilgi olarak alınmıştır.Verilerin analizinde kodlama, temaların bulunması, verilerin kod ve temalara göre örgütlenmesi aşamalarından oluşan içerik
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analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, araştırmanın kuramsal olarak çok açık ifade edilemediği veya daha derinlemesine bir analize gereksinim duyulduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Katılımcıların boşluk doldurma formunda yer alan soru ile ilişkili olarak geliştirdikleri metafor imgeleri ve verdikleri
yanıtlar dört aşamada analiz edilmiştir. Bunlar (1) verilerin kodlanması, (2) kategorilerin oluşturulması, (3) verilerin kodlara ve kategorilere göre düzenlenmesi ve (4) geçerlik ve güvenirliği sağlanması aşamalarıdır. Veriler
bizzat araştırmacılar tarafından herhangi bir nitel analiz programına başvurulmadan analiz edilmiştir. Elde edilen
verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması, nitel bir araştırmada
geçerliliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda, bu çalışmada veriler olabildiğince ayrıntılı olarak (frekans, katılımcı sayısı, doğrudan alıntılar, katılımcı kodları vb.) sunulmaya
ve sonuçlara nasıl ulaşıldığı (kavramsal kategoriler) açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın güvenirliği ile ilgili
olarak, elde edilen metaforların belirlenen temaları temsil edip etmediklerini tespit etmek amacıyla üç uzman görüşüne başvurulmuş ve araştırmacıların ve uzmanların değerlendirmeleri sonucunda, görüş birliği ve görüş ayrılığı
hesaplanmıştır. Genellikle % 70 ve üzerindeki oranlar, “yeterli” ve % 90’ın üzerindeki oranlar “iyi” olarak değerlendirilmektedir (Miles & Huberman, 1994). Bu hesap sonucunda, % 87 düzeyinde bir güvenirlik oranı ortaya
çıkmıştır.Öğretmen adayları, “kariyer” kavramına ilişkin olara 145 adet geçerli metafor imgesi, 87 adet farklı metafor imgesi üretmiştir. Üretilen bu metafor imgeleri daha sonra ortak özellikleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu metaforların ortak özellikleri incelendiğinde 8 farklı kategoriye ulaşılmıştır: birikim bağlamında kariyer,
süreç bağlamında kariyer, zorluk bağlamında kariyer, rol bağlamında kariyer, döngü bağlamında kariyer, durumsallık bağlamında kariyer, kaynak bağlamında kariyer ve yapı bağlamında kariyer. Öğretmen adaylarının “kariyer”
kavramına yönelik oluşturdukları metafor imgeleri içinde olumsuz nitelikte 20 metafor imgesine rastlanmıştır.
Ancak, öğretmen adaylarının “kariyer” kavramına ilişkin algılarının genel anlamda olumlu yönde olduğu ortaya
çıkmıştır.
KAYNAKÇA
Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri (Türkiye’de resmi lise öğretmenleri üzerinde yapılan bir araştırma). M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 1996. İstanbul,
Türkiye.
Bakioğlu, A. ve Asyalı, G. S. (2005). Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini
algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21:
89-110.
Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29, 431-444.
Bowdle, B. F., & Gentner. D. (2005). The Career of metaphor. Psychological Review, 112 (1): 193-216.
Döş, İ. (2011). Okul paydaşlarının metaforlar yardımıyla okul örgütlerini algılama biçimlerinin değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Jones, N., & Fear, N. (1994). Continuing professional development: Perspectives from human resource professionals, Personnel Review, Vol.23, Iss.8, pp.49-60 http://dx.doi.org/10.1108/00483489410072280.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55: 459-496.
Şeyihoğlu, A. ve Gencer, G. (2011). Hayat Bilgisi öğretiminde “metafor” tekniğinin kullanımı, Türk Fen Eğitimi
Dergisi (TÜFED), 8(3), 69-79.
Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar 1. Öğretmen
Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2): 229-256.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Anahtar Kelimeler:Kariyer, metafor, öğretmen adayı.

334

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Aldatmanın Analizi
Öğr. Gör. Murat
CANPOLAT
Mustafa Kemal Üniversitesi

Fatma AVCIOĞLU
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Arş. Gör. Saadet YAPAN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Turan
AKBAŞ
Çukurova Üniversitesi

Yazılı ve görsel basında sıkça duyulan, çoğu zaman evliliklerin ve romantik ilişkilerin bozulmasına neden olan
aldatma, bilgi edinilmesi zor bir konu olduğundan 1990’lara kadar yeterince sistematik ve kuramsal bir anlayışa
sahip olunamamıştır (Atkins, Baucom, Jacobson, 2001). Aldatmanın yapısı, aldatan ve aldatılanın bu olayı gizli
tutmak istemesi bunun nedeni olabilmektedir.Araştırmacılar aldatmayı farklı tanımlamakla birlikte var olan çift
ilişkisinde üçüncü kişinin devreye girerek bu sisteme zarar verdiği konusunda hemfikirdirler. Aldatma; “bağlılık
ilişkisi içindeki bir kişinin, birincil olan bu ilişkisi dışındaki bir kişi ile güveni zedeleyici ve/veya üzerinde uzlaşılmış normların ihlal edildiği, romantik, duygusal ve cinsel yakınlık içeren bir birliktelik” olarak tanımlanmıştır
(Blow ve Hartnett, 2005; Akt; Demirtaş ve Tezer, 2013). Başka bir ifadeyle aldatma, partnerler arasındaki anlaşma
ve güvenin, başka bir bireyin duygusal, cinsel ya da romantik biçimde ilişkiye dahil olmasıyla bozulması olarak
tanımlanabilir (Hall ve Fincham, 2006). Alan yazın incelendiğinde aldatma konusunu önemli kılan nedenler şöyle
sıralanmaktadır: Aldatmanın; evlilik birliğine ve eşlere zarar vermesi, kişileri sosyal ve psikolojik olarak tehdit
etmesi, boşanmaya yol açması, bireyi kendisine ve çevresine karşı öfkelendirmesi (Bies ve Tripp, 2005; Jones ve
Burdette, 1994; Topkara, 2011). Aldatma konusunun bu denli öneme sahip olmasıyla insanların neden aldattığı
merak konusu olmuştur. Psikoanalitik ve sosyolojik alan yazına göre birey, aşk ve sevgi tatminini başka bir eşte,
cinsel tatmini ise başka bir eşte yaşama eğilimindedir. Bunun nedeni olarak da ahlaki miras gösterilir. Şöyle ki
çocuk yetiştirilirken aşk olumlu, cinsellik olumsuz olmak üzere aşk ve cinsellik iki farklı element olarak öğretilir.
Yetişkinlikte bu iki elementi birleştirmesi aynı kişi üzerinde bu ikisini yaşaması beklenir. Bireyde bu ikisini farklı
kişilerle yaşama eğilimindedir (Weil, 1975). Kişisel gelişim modeline göre ise, bireyler yalnızca evliliklerinden
mutsuz oldukları için değil, bazen de kendilik değerlerini geliştirmek ve kendilerini keşfetmek için farklı partnerlere yönelebilirler (Thompson, 1984). Kadınların iş hayatında daha aktif yer alması, erkekler ile kadınların aynı iş
ortamında uzun süre bulunması araştırmacıları kadın ve erkeklerin bir arada çalışmasının evlilik ve ilişkiler üzerinde etkisini incelemeye yönlendirmiştir (McKinnish, 2007; Svarer 2007). İşortamında bir arada bulunan kadın
ve erkeklerin yeni alternatiflerle tanışması daha kolaydır (Kuroki,2013). McKinnis (2007), yaptığı çalışmada karşı
cinsle bir arada çalışanların daha çok boşandığını, bunun nedenlerinden birisinin yeni alternatiflere yönelik algının
değişmesi ile devam eden evliliklerinden memnuniyetsiz ve doyumsuz hissedilmesi olabileceğini belirtmiştir.
Karşı cinsle bir arada çalışan erkeklerin aldatma olasılığı ise kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur ( Kuroki,
2013). Aldatmanın ortaya çıkma nedeni kadın ve erkeklerde farklı görülmektedir. Erkeklerin aldatma nedeni daha
çok ilişkilerinin hayal ettiği gibi gitmemesi, çevrelerinde ciddi ilişki istemeyen kadınların var olması, heyecan
arama isteği ve cinsel tatminsizlik olarak sıralanabilir. Kadınların aldatma nedeni ise duygusal olarak ihmal edilme,
heyecan arayışı, romantizm isteği, cinsel tatminsizlik, zengin ve statü sahibi biriyle olma isteği olarak sıralanabilir
(Norment, 1998). Aldatma genel anlamda ilişkinin bozulması, ilişkide yaşanan stresli durumlar ve ilişkinin artık
devam etmesindeki zayıflıkla bağdaştırılmıştır (Allen ve arkadaşları, 2005). Hangi şartlar altında olursa olsun aldatma kabul edilemez bir davranış olarak tanımlandığı halde; evliliklerinin bir döneminde kadınların % 40 tan
fazlasının erkeklerin ise % 50 den fazlasının evlilik dışı ilişki yaşadıkları belirtilmiştir (Atwood ve Seffier,
1997).Aldatma, evliliklerin ve romantik ilişkilerin bozulmasına neden olan en büyük etkenlerden birisi olarak literatürde farklı değişkenlerle ilişkili olarak genişçe yer almaktadır. Aldatma genel anlamda ilişkinin bozulması,
ilişkide yaşanan stresli durumlar ve ilişkinin artık devam etmesindeki zayıflıkla bağdaştırılmıştır (Allen ve arkadaşları, 2005). Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, dinsel yönelim gibi demografik özellikler, ilişkiye olan bağlılık, evlilik
doyumu gibi ilişkiye yönelik değişkenler ile aldatma arasındaki ilişkinin birçok araştırmanın konusu olduğu görülmektedir. Yapılan bu derleme çalışmasında ise aldatma, ilişkili değişkenleri ile ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Aldatmanın çeşitli değişkenler ele alınarak açıklanmaya çalışıldığı bu çalışma derleme türünde nitel bir
çalışmadır. Veri toplama sürecinde belgesel tarama tekniği kullanılmış, genel tarama yapılmış, konuyla ilgili araştırmalar değerlendirilmiştir. Genel tarama araştırmacının araştırdığı konuda incelediği, okuduğu, çalışmasına aktardığı, literatür taramasını içerir (Karasar, 1999). Araştırma kapsamında; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, evlilik doyumu, cinsel istismar, bağlanım, dine bağlılık ve bağlanma stili değişkenleriyle aldatmanın ilişkisi üzerinde durulmuştur.Yapılan bu çalışmada alanyazında ki demografik ve ilişkiye yönelik değişkenler ele alınarak aldatmanın
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nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Gelecek çalışmalarda kişilik, psikopatoloji gibi değişkenlerin yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan teknolojinin aldatma üzerinde ki etkileri gibi konular üzerine çalışmalar yapılmasının, aldatma
konusunun anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algıları İle Örgütsel Değişime İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Kazım ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi

Muharrem GENCER
MEB

Dünyada var olan her şey sürekli değişim içindedir. Bu değişim bireyleri, örgütleri kısacası tüm toplumsal unsurları etkilemektedir. Milattan Önce 500’lü yıllarda yaşamış Yunanlı filozof Heraclitus bu durumu ‘değişmeyen tek
şey değişimin kendisidir’ diyerek açıklamıştır (Taş, 2009). İnsanlığın varoluşundan bu yana yaşam seyrine yön
veren değişim kavramının, özellikle 19. yüzyıldan günümüze kadar etkilerini belirgin olarak hissettirmesinin arkasında şüphesiz, sonuçlarının daha şiddetli, yoğun ve hızlı biçimde ortaya çıkması vardır (Aslaner, 2010). Örgütleri çevreden soyutlamak mümkün olmadığı gibi, varlığını ve/veya rekabet gücünü sürdürmek isteyen örgütlerin,
gerek iç gerekse dış çevredeki değişimleri görmezden gelip, tepki vermemesi mümkün değildir (Genç, 2004). Bu
bağlamda örgütsel değişim; örgütün planlı veya plansız olarak bir ortamdan başka bir ortama dönüşmesi, kültür,
teknoloji, yapı gibi örgütün bir ya da daha fazla alanlarında dönüşümün gerçekleşmesi olarak tanımlanabilir (Saylı,
2002). Owens (1987) örgütsel değişmeyi, var olan amaçları daha etkili şekilde başarma veya yeni amaçlar başarmada örgüte katkıda bulunan planlı, alışılmışın dışında, önceden düşünülmüş özgün çaba olarak ifade etmektedir
(Akt. Töremen, 2002). Örgütsel değişmenin ortaya çıkmasının temelinde örgütlerin var olma (Çapraz, 2009) veya
daha güçlü olma ihtiyaçları yatmaktadır. Yaşanmakta olan hızlı gelişmelerin örgütleri değişime zorladığı günümüzde, örgütlerin bu meydan okumayla başa çıkabilmeleri, çalışanların örgütte kendilerini güven ortamında algılamalarına bağlıdır. Örgütlerin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için oluşturması gereken yapı taşlarından
olan örgütsel güven kavramını İşcan ve Sayın (2010) örgütsel rollere, ilişkilere, deneyimlere dayanarak örgüt üyelerinin, bireylerin niyetleri ve davranışları hakkındaki olumlu beklentileri; Shockley-Zalabak, Ellis ve Winograd
(2000) ise bireyin diğer çalışanların rolleri, ilişkileri, tecrübeleri ve dayanışmalarındaki niyet ve davranışları hakkında pozitif beklentilere sahip olma durumu olarak tanımlamışlardır. Örgütsel güven, çalışanların ortak hedeflere
doğru hareket etmesini, işbirliği yapmasını, örgütlerin öğrenen örgüt haline gelmesini, hem çalışanların hem de
örgütün değişime açık hale gelmesini sağlayan faktördür (Can, Tuncer ve Ayhan, 2001: 20; Akt. Narman, 2012).
Değişim ve küreselleşmenin yoğun baskısı, örgütleri güven temelli örgütsel bağlılık yaratma sorunu ile yüz yüze
getirmektedir. Örgütlerin değişime ilişkin rekabet avantajı elde etmeleri, güveni kurumsallaştıran örgütsel yapıya
sahip olmalarını gerektirmektedir. Güven katsayısı yüksek örgütleri diğerleri karşısında üstün kılan temel özellik,
bu örgütlerin işbirliği ve örgütlenme yeteneği bakımından daha donanımlı olmalarıdır (Demirel, 2008). Güven,
değişimle ilgili risk duygusunu azalttığı için (Cerit, 2009) çalışanların değişime ilişkin pozitif tutum geliştirmelerini sağlar. Davis, Schoorman, Mayer ve Tan (2000) ve Zayim’e (2010) göre çalışanların değişime açık olmalarının
temelinde güvene dayalı ilişkilerin kurulması yatar. Diğer örgütlere nazaran insan ilişkilerinin daha yoğun yaşandığı okulların, değişime uyum sağlayabilmeleri, kendilerini yenileyebilmeleri güvene dayalı okul kültürünün varlığını zorunlu kılmaktadır (Çağlar, 2011). Türkiye’de örgütsel güven ve örgütsel değişim kavramları farklı kavramlarla birlikte çalışılmış olmasına rağmen okullarda örgütsel güven ile örgütsel değişim arasındaki ilişkiyi belirlemeye dönük çok az sayıda araştırma vardır. İlgili literatüre katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel değişime ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; öğretmenlerin örgütsel güven ve alt boyutlarına ilişkin algıları ile örgütsel değişime ve alt boyutlarına ilişkin tutumlarının hangi düzeyde olduğu ve bu değişkenlerin öğretmenlerin kişisel değişkenlerine göre
farklılıklar gösterip göstermediği incelenecektir. Ayrıca, öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile örgütsel değişime ilişkin tutumları arasındaki ilişki araştırmada tartışılacaktır.Çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.
İlişkisel tarama modeli iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri betimlemek amacıyla yürütülen (Sönmez
ve Alacapınar, 2011), ilişkilerin derinlemesine analiz edildiği araştırmalardır (Tanrıöğen, 2011). Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Burdur ili Yeşilova ilçesinde görev yapan 153 öğretmen oluşturmaktadır.
Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen toplam 144 öğretmenden oluşmuştur. Seçkisiz örnekleme yönteminde, tanımlanmış bir evrendeki tüm elemanlara, örnekleme seçilmek için eşit ve birbirinden bağımsız şans
verilir (Özen ve Gül, 2007). Çalışmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Değişme Tutum
Ölçeği” araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu: Bu bölümde öğretmenlerin kişilik özellikleri
ile ilgili 4 soru bulunmaktadır. Bu özellikler cinsiyet (kadın, erkek), yaş (21-30 yaş, 31-40 yaş, 41 yaş ve üzeri),
mesleki kıdem (1-9 yıl, 10-19 yıl, 20 yıl ve üzeri) ve branş (sınıf öğretmeni, sayısal ders öğretmeni, sözel ders
öğretmeni, diğer) olarak sınıflandırılmıştır. Örgütsel Güven Ölçeği: Bu ölçek, Hoy ve Tschannen-Moran (2003)
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tarafından örgütsel güven düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiş; Özer, Demirtaş, Üstüner ve Cömert (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (Çınar, 2013). Likert tipi ölçek 1 (Tamamen katılmıyorum) – 5 (Tamamen katılıyorum) aralığında derecelendirilmektedir. Ölçek; (1) meslektaşlara güven, (2) veli ve öğrencilere güven, (3) yöneticiye güven alt boyutlarından meydana gelmektedir. Çalışma için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha)
meslektaşlara güven boyutu için .93 veli ve öğrencilere güven boyutu için .86 okul müdürüne güven boyutu için
.87 ve ölçeğin geneli için .93 olarak bulunmuştur. Değişme Tutum Ölçeği: Ölçek, Tanrıöğen (2000) tarafından
geliştirilmiştir. Likert tipi ölçek 1 (Tamamen katılmıyorum) – 5 (Tamamen katılıyorum) aralığında derecelendirilmektedir. Ölçek; (1) bilişsel, (2) duyuşsal ve (3) psikomotor alt boyutlarından oluşmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık
katsayıları bilişsel boyut için .88, duyuşsal boyut için .92, psikomotor boyut için .89 ve ölçeğin geneli için .96
olarak hesaplanmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde öğretmenlerin görüşleri, değişkenler dikkate alınmadan aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans değerleri ile yorumlanmıştır. Görüşlerin kişisel değişkenler dikkate alınarak yorumlanmasında ise, öncelikle tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmış; değişkenler normal dağılım gösterdiği için Bağımsız İki Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü ANOVA uygulanmıştır. Anlamlı çıkan F değerleri için, farkın kaynağını belirlemek
üzere çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Örgütsel Güven ölçeğinin boyutları ile Örgütsel
Değişim ölçeğinin boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla normal dağılım gösteren boyutlarda Pearson,
normal dağılım göstermeyen boyutlarda Spearman Korelasyon Analizi yapılmıştır. Anlamlılık .05 düzeyinde ele
alınmıştır.Öğretmenlerin örgütsel güven ve alt boyutlarına ilişkin algılarına göre; öğretmenlerin okullarında en
çok yöneticiye (X= 4,38), ikinci sırada meslektaşlarına (X= 4,14), üçüncü sırada öğrenci ve velilere (X= 3,31)
güvendikleri görülmektedir. Çalışmada öğretmenlerin örgütsel güven ölçeğinin tamamına ilişkin algıları “orta”
düzeyde toplanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel değişim ve alt boyutlarına ilişkin tutumlarının sonuçları incelendiğinde en yüksek ortalama puanın “Psikomotor” boyuta, (X= 4,17), ikinci sırada “Duyuşsal” boyuta (X= 3,94) ve
en düşük ortalama puanın “Bilişsel” boyuta (X=3,91) ait olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin örgütsel değişim
ölçeğinin tamamına ilişkin tutumlarının “orta” düzeyde toplandığı tespit edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin cinsiyetlerine (t= -,259; p> .05), yaşlarına (F= 1,895; p> .05), kıdemlerine (F= 1,426; p> .05) ve branşlarına (F= ,567;
p> .05) göre örgütsel güvene ilişkin algıları arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre alınan
değişkenlerin öğretmenlerin örgütsel güven algılarını etkilemediği söylenebilir. Çalışmada öğretmenlerin cinsiyetlerine (t= ,203; p> .05) ve branşlarına (F= 2,543; p> .05) göre örgütsel değişime ilişkin tutumları arasında
anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Sonuçlara göre, cinsiyet ve branş değişkenlerinin öğretmenlerin değişime
ilişkin tutumlarını etkilemediği ileri sürülebilir. Öğretmenlerin değişime ilişkin tutumlarının yaşlarına (F= 6,495;
p< .05) ve kıdemlerine (F= 4,454; p< .05) göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 41 yaş ve üzeri olan öğretmenlerin değişime ilişkin tutumlarının (X= 3,61), 21-30 yaş (X= 4,07) ile 31-40 yaş (X= 4,13) grubundaki öğretmenlerin tutumlarından düşük olduğu gözlenmiştir. Bununla uyumlu olarak çalışmada 1-9 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin değişime ilişkin tutumlarının (X= 4,11), 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin tutumlarından (X= 3,94)
yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel güvenin meslektaşlara güven alt boyutu ile ilgili algıları ile
örgütsel değişimin bilişsel (r= ,470; p< ,01), duyuşsal (r= ,293; p< ,01) ve psikomotor (r= ,388; p< ,01) alt boyutları
ile ilgili tutumları arasında “yüksek” düzeyde anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel
güvenin paydaşlara güven alt boyutu ile ilgili algıları ile örgütsel değişimin bilişsel (r= ,446; p< ,01), duyuşsal (r=
,364; p< ,01) ve psikomotor (r= ,391; p< ,01) alt boyutları ile ilgili tutumları arasında “yüksek” düzeyde anlamlı
ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel güvenin yöneticiye güven alt boyutu ile ilgili algıları ile
örgütsel değişimin bilişsel (rho= ,548; p< ,01), duyuşsal (rho= ,420; p< ,01) ve psikomotor (rho= ,505; p< ,01) alt
boyutları ile ilgili tutumları arasında “yüksek” düzeyde anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. Özetlemek gerekirse öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algıları ile örgütsel değişime ilişkin tutumları arasında anlamlı ve
olumlu bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

KAYNAKÇA
Aslaner, E. (2010). Örgütsel değişim ve yenilikçilik: bir özel okul örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

339

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657.
Çağlar, Ç. (2011). Okullardaki örgütsel güven düzeyi ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1827-1828.
Çapraz, B. (2009). Örgütsel değişim: çok boyutlu bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Çınar, K. (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerine yöneticilerinin farklılıklarla yönetim
davranışlarının etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
Davıs, J. H., Schoorman, F. D., Mayer, R.C. ve Tan, H.H. (2000). The trusted general manager and business unit
performance: empirical evidence of a competitive advantage. Strategic Management Journal, 21, 563–576 .
Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 179-194.
Genç, N. (2004). Yönetim ve organizasyon çağdaş sistemler ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
İşcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi
İİBF Dergisi, 24 (4), 195-216.
Narman, A. (2012). Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özen, Y., Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren örneklem sorunu, KKEFDI/OKKEF,
15, 394-422.
Saylı, H. (2002). Örgütsel değişimde psikolojik sözleşme ihlalleri ve bir uygulama örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. ve Winograd, G. (2000). Organizational trust: what it means, why it matters Organization Development Journal, 18(4), 35-48.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tanrıöğen, A. (2000). Temel eğitim öğretmenlerinin değişmeye ilişkin tutumları. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,
7, 68-72.
Tanrıöğen, A. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Taş, A. (2009). Ortaöğretim okulu müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10( 2), 1–18.
Töremen, F. (2002). Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
12(1), 185-202.
Zayim, M. (2010). Investigating the relationship between primary and secondary level public school teachers’
readiness for change and perceived organizational trust. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Anahtar Kelimeler:Güven, örgütsel güven, örgütsel değişim, algı, tutum.

340

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri
Öğr. Gör. Ömer KOÇAK
Erzincan Üniversitesi

Arş. Gör. Turgay
DEMİREL
Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Türkan
KARAKUŞ
Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel
GÖKTAŞ
Erzincan Üniversitesi

Gün geçtikçe bilişim teknolojileri, eğitim dünyasında da sıklıkla kullanılmaktadır (Dickey, 2005). Bu teknolojiler,
zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrencilere ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerin bir bölümünü oluşturan çevrimiçi teknolojilerde, öğrenenler ve öğretenler dâhil olmak üzere çok geniş kitleleri içerisinde
barındıran uygulamalar bulunmaktadır (Baker, Wentz & Woods, 2009). Son zamanlarda dikkat çekici bir oranda
ilginin arttığı sanal dünyalar, eğitimciler tarafından öğrenme ve öğretim amaçlı olarak incelenen ve kullanılan
uygulamalardandır (Baker & diğ., 2009; Twinnig, 2010). Sanal dünyalar çok sayıda kullanıcının üç boyutlu sanal
bir ortamda kendilerini avatarlar aracılığıyla temsil ettikleri ve birbirleri ile iletişim içinde oldukları, etkileşim
kurabildikleri ve gerçek dünyadaki gibi fiziksel hareketlerde bulunabildikleri ortamlardır (Baker & diğ., 2009;
Girman & Savage, 2010; Warburton, 2009). Sanal dünyalar, ilk olarak 1980’lerin başlarında, teknolojik bir çevrede gerçeğe yakın tecrübeler edinmek amacıyla oluşturulmuştur (Warburton, 2009). Sanal dünyalar özellikle deneyimlerle öğrenmenin oldukça önemli olduğu öğrenci merkezli eğitim ortamlarının oluşturulabilmesi için yüksek
potansiyele sahiptirler (Farahmand & diğ., 2013; Jarmon, Traphagan, Mayrath & Trivedi, 2009). Eğitimciler, sanal
dünyaları astronomi eğitiminden (Dickey, 2005) mimarlık eğitimine (Gül, 2011), dil eğitiminden (Zhang, 2013)
tasarım eğitimine kadar (Çoban & Göktaş, 2013) birçok alanda kullanabilmektedirler. Eğitim amaçlı kullanılan
sanal dünyaların içerisinde pedagojik unsurlarda bulunmaktadır. Öğrenenleri bilgiyi yapılandırma sürecinde cesaretlendirebilme, motivasyonunu sağlama, etkileşim sunma ve keşfetme gibi öğrenen ve öğreten açısından pedagojik unsur barındırmaktadır (Andreas, Tsiatsos, Terzidou & Pomportsis, 2010; Jarmon ve diğ., 2009; Robbins &
Butler, 2009). Öğretimin hedefleri doğrultusunda uygun öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniğinin seçilmesi oldukça önemlidir. Bu öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri dersin içeriğini ve yürütülmesi sürecini şekillendirmektedir. Burada önemli bir vazifede öğretmene düşmektedir ve amaca yönelik uygun öğretim stratejisini, yöntemini ve tekniğini seçmek öğretmenin yükümlülüklerindendir (Taşpınar & Atıcı, 2002). Ancak öğrenme-öğretme
sürecinin yönlendirilmesi açısından stratejiler, yöntemler ve teknikler oldukça önemli olmasına rağmen birçok
eğitimci tarafından bu kavramlar karıştırılmaktadır (Arı, 2013). Taşpınar ve Atıcı (2002) stratejiyi, öğretimin psikolojik esaslarının dikkate alındığı, dersin hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, öğretim sürecine genel anlamda yön
veren etkinlikler olarak tanımlamıştır. Yöntem ise öğrencilerin belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için öğrenci, öğretmen, içerik ve ders materyalleri arasındaki etkileşimin nasıl yönlendirileceğinin seçilmesi
ve organize edilmesidir yani belirli bir konunun öğrenilmesi ya da öğretilmesi için izlenen düzenli yol olarak
tanımlamıştır (Arı, 2013; Şen, 2013; Taşpınar & Atıcı, 2002). Teknik ise Arı (2013) tarafından “Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” (s.9) olarak tanımlanmıştır. Sanal
dünya ortamlarını öğrenme-öğretme sürecine dâhil etmeyi amaçlayanların bu ortamlarda uygulanmış öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini bilmeleri, bu ortamlarda hazırlayacakları eğitimin etkililiği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada ise bir eğitim aracı olarak kullanılabilecek sanal dünyalarda kullanılan öğretim
stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve hangi disiplinlerin eğitimi amacıyla kullanıldığı araştırılmıştır.Bu çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılan konuya uygun
kaynakların incelenmesi ve analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). “Web of Science” ve “Ebscohost”
elektronik veri tabanları üzerinde “Virtual World” ve “Education” anahtar kelimeleri, makalelerin özet kısımlarında aranarak tarama işlemi yapılmıştır. Anahtar sözcüklerin veri tabanlarında aranması neticesinde her iki veri
tabanından toplamda 829 makale listelenmiştir, bu makalelerden deneysel olmayan çalışmalar çıkarılmıştır. Araştırma sorularının cevapları, geriye kalan 55 makale taranarak cevaplandırılmıştır. Deneysel çalışmaların seçilmesinin nedeni ise sanal dünyalar aracılığıyla bir öğretim sürecinin gerçekleştirilmiş olması ve bu sürecin detaylı bir
şekilde çalışmalarda anlatılmasıdır. Doküman incelemesi yapılan çalışmada inceleme yapılırken form ile veriler
toplanmıştır. Bu form araştırmacı tarafından alan yazın taraması yapılarak, Arı (2013) tarafından yapılan öğretim
stratejileri, yöntemleri ve teknikleri sınıflandırması bu çalışmadaki sınıflandırmada kullanılmıştır. Bu şekil temel
alınarak oluşturulan form alanında uzman bir öğretim üyesi ve 6 doktora düzeyindeki öğrenci tarafından yapı ve
iç geçerliği kontrol edilmiştir. Çalışmada dokümanlar üzerinden toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde öncelikler verilerin kodlanır, kodlanan veriler ile temalara ulaşılır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011). Elde edilen veriler betimsel yöntemler kullanılarak yorumlanmış, çözümlenmiştir. Sonuçta elde
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edilen verilen grafikler ve tablolar halinde gösterilmiştir.Sonuçlara göre buluş yoluyla öğretim stratejisinin en çok
kullanılan öğretim stratejisi olduğu tespit edilmiştir. Yöntemlere bakıldığında ise sunuş yoluyla öğretim stratejisinin bir yöntemi olan anlatım yönteminin en çok kullanılan öğretim yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teknik
olarak ise gösteri tekniği yine en sık kullanılan öğretim tekniğidir. Ayrıca sanal dünya ortamlarının genellikle tıp
eğitimi amacıyla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
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İnsanların düşüncelerini ve davranışlarını düzenleme yetenekleri birbirlerinden farklıdır ve bu bireysel farklılıklar
kişisel seçimlerin belirlenmesinde etkilidir (Miyake & Friedman, 2012). Bireysel farklılıklar sadece zekâ, bilişsel
stiller ve davranışlar üzerinde değil aynı zamanda öğrenme ve öğretme süreçlerinde de önemli bir rol oynamaktadır
(Jonassen & Grabowski, 1993). Bireysel farklılıkların öğrenme üzerine etkilerinden hareketle, her bireyin kendine
özgü öğrenme stratejileri ve stilleri olduğu bilinmektedir (Dunn, 1986; Dunn & Dunn, 1992, Felder & Silverman,
1988; Gregorc, 1979; Kolb, 1976). Her birey için özelleşen öğrenme stilleri ve modelleri literatürde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Dunn, Griggs, Olson, & Beasley (1995) öğrenme stilini, her bir öğrencinin yeni ve zor
bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanması olarak
tanımlamaktadır. Gregorc (1979) ise öğrenme stillerini, bireylerin yetenekleri, dünyayla ilgili düşünceleri ve nasıl
öğrendikleri hakkında ipucu veren kendine özgü ve gözlemlenebilir davranışlar olarak belirtmektedir. Grasha’ ya
(1996) göre, öğrenme stilleri, öğrencinin bilgi edinme, arkadaşları ve öğretmeni ile etkileşim ve öğrenme tecrübelerine katılımında etkili olan kişisel özellikleridir. Kolb (1984) ise öğrenme stili modelinde, öğrenmeyi, bilginin
üretiminden deneyime dönüştürülme süreci olarak kabul etmekte ve öğrenme stillerini, değiştiren, özümseyen,
yerleştiren ve ayrıştıran öğrenme kavramlarının oluşturduğu çember (cycle) üzerinden tanımlamaktadır. Keefe
(1979) öğrenme stillerini öğrenenlerin algıları, etkileşimleri ve öğrenme ortamlarında verdikleri tepkileri gösteren,
bilişsel duyuşsal ve psikolojik davranışlar olarak kabul etmektedir. Fleming (2001) bireysel özellikler kapsamında
bilginin alınması, organizasyonu ve bilgi hakkındaki düşünceleri öğrenme stilleri olarak tanımlamıştır. Felder &
Brent (2005) ise öğrenme stillerini kısaca bilginin alınma ve işlenme süreci olarak değerlendirmektedir. Öğrenme
stilleri alanında yapılan çalışmalar dikkate alındığında (Dunn & Dunn, 1992, Felder & Silverman, 1988; Fleming,
2011; Gregorc, 1979; Kolb, 1976; Leite, Svinicki & Shi, 2010) öğrenme stillerinin standart olmadığı, buna karşı
öğrenme stillerinin bilişsel (Gregorc, 1979; Kolb, 2005), duyuşsal ve fizyolojik (Dunn & Dunn, 1992) boyutlarıyla
ele alındığı söylenebilir. Duyusal modeller ele alındığında, bilginin sinir sistemine ulaşmasıyla birlikte üç ana sinir
sisteminden hareketle görsel (V), işitsel (A) ve harekete dayalı (K) öğrenmelerin aktif olduğu belirlenmiştir, bu
model genel olarak VAK olarak tanımlanmıştır, daha sonrasında bu kategorilere okuma-yazma (R) eklenerek bu
model VARK olarak genişletilmiştir (Fleming, 2001). Bunun yanı sıra, öğrenme stilleri ölçüm araçlarının (Dunn
& Dunn, 1992, Felder & Silverman, 1988; Gregorc, 1979; Kolb & Kolb, 2005) gelişim düzeyi ve kültürel farklılık
gibi unsurlara göre şekillendiği de söylenebilir. Felder & Soloman (1994) öğrenme stilleri indeksinde aktif-yansıtıcı, algısal sezgisel, görsel-işitsel ve sıralı-bütünsel öğrenme stilleri alanlarına yer vermek ve her madde için iki
seçenek sunularak, katılımcılar iki ayrı kutupta tercih yapmaları sağlanarak bu sayede bireylerin sahip oldukları
öğrenme stili belirlenmektedir. Araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde çocukların öğrenme stillerinin incelenmesi ve cinsiyet değişkeninin öğrenme stillerinde farka neden olup olmadığının belirlenmesidir.Araştırmanın deseni nicel, yöntemi ise betimsel nitelikli tarama modelidir. Araştırma grubu, amaçsal örnekleme yöntemi olan ölçüt
örneklemine uygun ve seçkisiz (rastgele) olarak seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini Ankara ilinde bulunan ve
MEB’ e bağlı 3 devlet anaokuluna devam eden 64 kız ve 64 erkek olmak üzere toplam 128 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmanın konusu olmamasına rağmen tek yönlü sonuçlardan kaçınma amacı ile örneklem alt, orta ve üst SED’
i dengeli sayılabilecek şekilde temsil eden gruplardan seçilmiştir. Çalışmanın örnekleminin %38’ i alt, %30’ u orta
ve %32’ si ise üst SED grubundandır. Araştırmada çocukların öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla Güneş
(2014) tarafından geliştirilen, felsefi temelleri Felder & Soloman’ ın (1994) Index of Learning Style’ e (ILS) dayanan, uygulama temelli, yansıtıcı/aktif (Ya/Ak), sezgisel/algısal (Se/Al), işitsel/görsel (İş/Gö) ve sıralı/bütünsel
(Sı/Bü) olmak üzere 4 alt boyuttan ve her alt boyut için 7 madde olmak üzere toplam 28 sorudan oluşan 2’ li
tercihler içeren Çocuklar İçin Öğrenme Stilleri İndeksi (ÇİÖSİ- Index of Learnin Styles for Children) uygulanmıştır. ÇİÖSİ güvenirlik çalışmaları kapsamında, madde analizleri için madde-toplam puan korelasyonu (Pearson
korelasyon analizi), bağımsız uygulayıcılar arasındaki uyum (bağımsız gruplar t-Testi) ve iç-tutarlılık içinde Cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır. ÇİÖSİ geçerlilik çalışmalarında Davis tekniği kullanılarak kapsam geçerliliği,
yapı geçerliliği içinde açımlayıcı faktör analizi (explorer factor analyses) yapılmıştır. ÇİÖSİ’ nin normallik testleri
için çarpıklık-basıklık katsayıları incelenmiştir. Güvenirlik çalışmalarından madde-toplam puan korelasyon işlemine göre madde değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı (p=.000) ve “iyi madde” (.30 ≤ r ≤ .39) ile “çok iyi
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madde” olarak kabul edilen (r ≥.40) sınırlarda olduğu tespit edilmiştir (Büyüköztürk, 2007). ÇİÖSİ araştırma süresince iki bağımsız uygulayıcı tarafından uygulanmış ve uygulayıcılar arasındaki uyum düzeyinin yapılan Pearson korelasyon analizi sonucuna göre yaklaşık olarak %73 olduğu bulunmuştur (r=.726). ÇİÖSİ’ cronbach alpha
değerleri, Ya/Ak alt boyutu için .711, Se/Al alt boyutu için .677, İş/Gö alt boyutu için .741 ve Sı/Bü alt boyutu
için de .724 olarak hesaplanmıştır. ÇİÖSİ çocuklara bireysel olarak uygulanmakta ve uygulayıcı tarafından çocukların yanıtları ile ilişkili olan öğrenme stili indeks üzerinde kodlanmaktadır. Yapılan faktör analizleri sonuçlarına
göre indeks maddeleri 4 alt boyutta toplanmıştır. Normallik testleri sonuçlarına göre, çarpıklık (ɀ=.397) ve basıklık
(ɀ=-.999) katsayılarının normal dağılım aralığında olduğu bulunmuştur (-1.96≤ ɀ ≤+1.96). Ortalama ÇİÖSİ uygulama süresi 20-25 dakika olarak ölçülmüştür. Araştırma problemlerinden öğrenme stillerinin bulunması için betimsel istatistik uygulanmış ve çocukların tercih ettikleri öğrenme stili eğilimlerinin frekansları üzerinden yüzdelik
oranlarına ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeninin öğrenme stilleri üzerinde anlamlı farka neden olup olmadığının anlaşılması için, ÇİÖSİ puanları üzerinde bağımsız gruplar t-Testi uygulanmıştır.Bu bölümde araştırma sonuçları
sırasıyla sunulmuştur. Çocukların öğrenme stillerine ilişkin bulgular ÇİÖSİ sonuçlarının frekans değerleri ve öğrenme stilleri sonuçları Tablo 1’ de sunulmuştur. Araştırmaya katılan 128 çocuğun toplu sonuçlarının sunulduğu
Tablo 1 incelendiğinde, çocukların aktif/sezgisel/görsel ve sıralı öğrenmeye yatkın oldukları görülmektedir. Çocukların ÇİÖSİ’ de yer alan öğrenme stillerinden %65 oranda aktif, %56 oranda sezgisel, %67 oranda görsel ve
%53 oranda sıralı öğrenme stili eğiliminde oldukları görülmektedir. Çocuklar genel olarak, aktif öğrenmeyi yansıtıcı öğrenmeye göre %30 [(65%-35%)], sezgisel öğrenmeyi algısal öğrenmeye göre 12% [(56%-44%)], görsel
öğrenmeyi işitsel öğrenmeye göre 34% [(67%-33%)], sıralı öğrenmeyi de bütünsel öğrenmeye göre 5% [(53%47%)] oranla daha fazla tercih etmektedir. Elde edilen oranlar dikkate alındığında en baskın öğrenme stilinin 67%
oranla görsel ve 65% oranla aktif öğrenme olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan çocukların sıralı (53%) ve bütünsel
(47%) öğrenme stillerini daha dengeli kullandıkları fark edilmektedir. Kız ve erkek çocukların öğrenme stilleri
oranları incelendiğinde, aktif/sezgisel/görsel/sıralı öğrenme stili oranlarının diğer öğrenme stili oranlarına göre
daha yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. Kızlarda öğrenme stili tercihlerinin aktif (60%), sezgisel (61%)
ve görsel (66%) öğrenme boyutlarında radikal şekilde yüksek bir eğilim gösterdiği, erkeklerde de aktif (70%) ve
görsel (68%) öğrenme boyutlarında radikal şekilde yüksek bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Erkek çocuklar kız
çocuklardan farklı olarak Se/Al boyutunda her iki öğrenme stilini de birbirine yakın oranlarda kullanmaktadırlar
(Se=51%, Al=49%). Bağımsız Gruplar t-Testi sonucuna göre cinsiyet değişkeni, yansıtıcı ve sezgisel öğrenme alt
boyutların da kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farka neden olmaktadır. Kızların yansıtıcı öğrenme toplam
puanlarının x ̅=9.84, sezgisel öğrenme toplam puanlarının x ̅=11.28 olarak bulunurken, erkek çocuklarında bu stillerin toplam puanları sırasıyla x ̅=9.09 ve x ̅= 10.59 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, kız çocukları erkek
çocuklarından, yansıtıcı ve sezgisel öğrenme boyutlarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
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Ailedeki Çocuk Sayılarına Göre Annelerin İletişim Becerileri ve Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi
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Erken çocukluk yılları çocukların sosyal becerilerini, kişilik özelliklerini ve sosyal uyumlarını ve değerlerini edindiği önemli bir dönem olmakla birlikte çocukların bu dönemdeki ilk etkileşimleri, iletişimleri aile ortamında başlamaktadır. Ailenin gerek çocuğun eğitimine, gerekse toplumsal ve duygusal gelişimine olan katkısı aile üyeleri
ile çocuk arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki dikkate alındığında, tek taraflı bir etkilenmeden çok, çocuğun ve ebeveynin karşılıklı olarak birbirilerini etkilediği bir süreç söz konusudur.
Ancak ebeveynler, erken gelişim dönemlerinde çocuklarının bakım ve eğitiminden sorumlu olmaları nedeniyle
çocuklarının gelişimleri üzerinde daha fazla etkiye sahiptirler (Karabulut Demir ve Şendil, 2008; Yavuzer,2008).
Kişiliğin temellerinin atıldığı erken çocukluk yıllarında çocukların bir yandan beslenme, barınma, sevgi gibi fizyolojik ihtiyaçları karşılanırken, diğer taraftan da çocuklar ebeveynleri ve diğer bireylerle etkileşim içine girmekte
bu etkileşimler sırasında birçok deneyimler yaşamaktadırlar. Bu etkileşimler sırasında çocuklar ebeveynlerinin
tutum ve davranışlarını gözlemleyerek kendi davranışlarını şekillendirmektedirler. Başka bir ifadeyle anne ve babasının davranışlarını kendine model olarak alan çocuk, böylelikle istenen ve istenmeyen davranışları öğrenerek
kendi davranışlarına bu şekilde yön vermektedirler. Ancak çocuğun anne ve babasının tavırlarını benimseyebilmesi için anne baba çocuk üçgeni arasında sevgi, saygı ve güven temeline dayalı ilişkilerin kurulması gerekmektedir. Bu şekilde ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliği, çocuğun davranışlarını tahmin etmede güçlü belirleyiciler
haline gelmektedir (Diken, Topbaş ve Diken, 2009; Sarıca ve Yazıcı, 2013; Yavuzer, 1997). Aile ortamında anne
babanın kendi tutum, davranış ve kişilik özellikleri ile çocuğun özellikleri sürekli bir etkileşim halinde olup, aile
ortamındaki bu karşılıklı iletişim etkileşim, çocuğun aile içindeki konumunu belirlemektedir. Anne baba tutumları,
çocuğun davranışlarını biçimlendirmesinin yanı sıra, gelecekteki davranışları üzerinde de etkili olmaktadır (Dinçer, 2008). Çocuk anne baba üçgenindeki iletişim ağı dikkate alındığında, aile ortamı, eşlerin kendi aralarındaki
ilişkiler, çocuğun beklentilerine uygun bir çocuk olup olmama durumu, aile içindeki çocuk sayısı, çocuğun cinsiyeti, özellikleri, ailenin sosyoekonomik durumu ve kültürel özellikler gibi pek çok değişken belirleyici olabilmektedir (Sezer, 2010). Aile ortamı, çocuğun yetişkin yaşamına ön hazırlığın yapıldığı yer olarak ele alındığında bu
ortamdaki ilişkiler ağının, deneyimlerin, değer ve beklentilerin ne derece önemli olduğu dikkati çekmektedir (Yıldız, 2006). Bu nedenle annelerin iletişim becerilerinin çocukların benlik kavramı üzerindeki etkisi araştırılması
gereken önemli bir konu olarak düşünülmektedir. İşte bu amaçla çalışmada, tek ve çok sayıda çocuğa sahip annelerin iletişim becerileri ve çocukların benlik kavramlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Bu genel amaç doğrultusunda, tek ve çok çocuğa sahip olma durumlarına göre annelerin iletişim becerileri arasında bir farklılaşma var
mıdır?, Kardeş sayılarına göre çocukların benlik kavramları arasında bir farklılaşma var mıdır?, Annelerin iletişim
becerileri ve aile ortamındaki çocuk sayısı ile çocukların benlik kavramları arasında bir ilişki var mıdır? Sorularına
yanıt aranmaktadır.
Çalışma, genel tarama modellerinden “ilişkisel tarama modelindedir”. Araştırmanın çalışma grubunu 48-72 aylar
arasında çocuğu bulunan 187 anne ve bu annelerin çocukları oluşturmaktadır. Annelerin 88 (% 47.0)’i tek çocuğa,
57 (% 30.5)’si iki çocuğa, 42 (% 22.5 )’si 3 ve daha fazla çocuğa sahiptir. Çalışmada annelerin 102 (% 54.5)’si ev
hanımı, 59 (% 31.6)’u memur, 26 (% 13.9)’sı serbest meslek sahibidir. Annelerin 51 (% 27.3)’i ilköğretim, 66 (%
35.3)’sı ortaöğretim, 70 (% 37. 4)’i lisans ve üzeri eğitim seviyesindedir. Çalışmada annelerin iletişim becerilerini
belirlemek amacıyla Balcı (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri kullanılmış olup envantere
Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından son hali verilmiştir. İletişim Becerileri Envanteri likert tipi 45 sorudan oluşan
ve zihinsel, duygusal ve davranışsal açıdan iletişim becerilerini ölçen bir envanterdir. Envanterin iç tutarlığını
belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı ise .72 olarak saptanmıştır. Ayrıca çalışmada çocukların benlik kavramlarını saptamak amacıyla Cicirelli (1974) tarafından geliştirilen, Özcan, Gümüş ve Kotil (2009)
tarafından Türkiye’deki 5-6 yaş çocuklarında yapı geçerliği çalışması yapılan “Purdue Okul Öncesi Çocukları İçin
Benlik Kavramı Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktörü olduğu
ve dört faktörün birlikte varyansın % 52.13’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Annelerin iletişim becerilerinin tek ve
çok çocuğa sahip olma durumlarına göre ve 48-72 aylar arasında çocukların benlik kavramlarının kardeş sayılarına
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göre analizinde “Tek Yönlü Varyans Analizi” tekniği kullanılmıştır. Ayrıca annelerin iletişim becerileri ve ailedeki
çocuk sayısı ile çocuklarının benlik kavramları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, annelerin iletişim becerilerinin tek ve çok çocuğa sahip olma durumlarına göre tek yönlü
varyans analizi sonuçları incelendiğinde, zihinsel ve davranışsal alt boyutlar ile genel toplam puanlarda tek çocuğa
sahip anneler lehine anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. 48-72 aylar arasında çocukların benlik kavramlarının
kardeş sayılarına göre tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde ise, akademik yeterlik alt boyutu ile genel
toplam puanlarda tek çocuklar lehine anlamlı farklılığın olduğu sonucu elde edilmiştir. Annelerin iletişim becerileri ile çocuklarının benlik kavramlarına ait Pearson Korelâsyon sonuçları incelendiğinde ise, annelerin iletişim
becerileri ile çocuklarının benlik kavramları pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanırken, ailedeki çocuk sayısı ile
çocukların benlik kavramları arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
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Anne ve Babaların Kendilerine İlişkin Dijital Okuryazarlık Değerlendirmelerinin Belli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
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Endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişle beraber günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgi ve
iletişim teknolojileri, günümüzde genel olarak dijital (sayısal) teknolojilerden oluşmaktadır. Analog olmayan her
türden telefon, bilgisayar, medya oynatıcı ile internetin yanısıra bunlarla ilgili yazılımları da ifade eden dijital
teknolojiler, kendilerine her geçen gün yeni kullanım alanları bulmaktadırlar. Kullanımlarının giderek yaygınlaşması, bu teknolojilerin sıradan bireyler tarafından tanınıp, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılabilmelerini
önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir. Genel olarak dijital okuryazarlık kavramı ile ifade edilen bu ihtiyacın ayrıntıları ve karşılanması, alanyazında önemli bir araştırma ve inceleme konusu haline gelmiştir. Farklı çalışmalara
göre; internet ortamında sosyalleşmek, mail göndermek, web sayfalarını ziyaret etmek gibi bilgisayar temelli etkinlikleri kullanan ergenler ve çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır (Vasile, 2012). Prensky (2001) ve Vasile’nin (2012) de ifade ettikleri gibi, dijital teknolojinin etrafımızı bu şekilde sarması çok kısa bir süre içinde
gerçekleşmiş olup, Martin’in de (2005) doğruladığı gibi dünyada bir e-yayılım söz konusudur. Farklı araştırma
sonuçları çocukların dijital araçların kullanımıyla beraber cinsel içerikli mesajlar alma veya uygunsuz mesajları
gönderme, tanımadığı kişilerle bağlantıya geçme ve bu kişilerle kişisel bilgilerini paylaşma gibi farkındalık ve
bilinç düzeyinde ve geçmiş ayarlarını silmek, istenmeyen mesajları önlemek gibi becerilerde eksik olduklarını
ortaya çıkarmıştır (Livingstone, Görzing, Haddon ve Olafsson, 2012). Dijital araçların gençler ve çocuklarca kullanımının en fazla ev ortamında olduğunu farklı araştırma sonuçları göstermektedir (TÜİK, 2013; Livingstone ve
arkadaşları, 2012). PISA 2009 araştırma sonuçları ise evde bilgisayar kullanımı, gençlerde dijital okuma performası ve web ortamlarında gezinim becerileriyle pozitif ilişki göstermektedir (OECD, 2011). Bu araştırma sonucunu Søby da (2008) doğrulamaktadır. Dijital teknolojilerin, bireylerce etkin ve verimli kullanımı konusunda bireylerin sahip olduğu dijital okuryazarlık / dijital beceriler düzeyi önemli bir değişken olarak belirmektedir. Ortak
Bilgi Sistemleri Komitesi (JISC, 2009), BİT becerileri veya dijital beceriler ile farklı okuryazarlıklar ve uygulamalar arasında konumlanan bir diyagram sunmuştur ve bu diyagram; akademik uygulamalar, tekno-sosyal uygulamalar, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı için BİT becerilerini merkeze koyar.
Dinçer’ in (2012); 6-8. sınıf öğrencileri ve anne ve babaları arasında internet ve bilgisayar kullanım süresi ve
bilgisayar okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için 480 çocuk ve anne ve babalarıyla yaptığı
araştırma, anne ve babaların bilgisayar okuryazarlık düzeylerini %36.90 (çocukları % 91.5) ve internet, bilgisayarı
kullanma oranlarını ise %39.20 (çocukları 94.20) olarak vermektedir. Bireylerin dijital yeterliklere ne kadar sahip
olduklarıyla ilgili yapılan uygulamalı araştırma sayısının azlığı, olanların ise dijital okuryazarlığın kavramsal alanına duyarlı kalınarak yapılmadığı, sadece bu teknolojilerin temel düzeyde kullanım becerileri, erişim düzeyi,
bilgisayar okuryazarlığı gibi tek boyutlu düşünülerek yapıldığı saptanmıştır. Araştırma sonuçları; çocuk ve gençlerin dijital teknolojilerle evde geçirdikleri zamanın arttığını fakat birtakım risk ve tehlikelerin üstesinde gelemedikleri ve dijital ortamda okuma yeterliklerinde eksik olduklarını ortaya çıkarmıştır. Eksiklikleri karşılama ve çocukları yönlendirme konusunda anne ve babalar, önemli birer arabulucu olmakta ve arabuluculuk rolünde, kendi
dijital yeterlikleri önemli olmaktadır. Farklı araştırmalar; dijital teknolojilerin kullanımı konusunda çocukların
görüşüne başvurularak veya anne ve babalara başvurularak; çocukların, anne babalarından daha fazla bilgiye sahip
olduklarını veya anne ve babaların kendilerinin yarısından çoğunun bilgisayar okuryazar olmadığını belirtse de
gerçekte anne ve babanın dijital okuryazarlığının ne düzeyde olduğu önemli bir sorun olarak kalmaktadır. Araştırmada anne ve babalardan kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirmeleri yapmalarını istenmiş ve bu
değerlendirmeler belirli değişkenlerle ilişkilendirilerek incelenmiştir.
Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
309 anne ve baba oluşturmuş ve bunların 130’ u kadın, 179’ u ise erkektir. Araştırmada öğrencilerin anne ve
babalarına ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirmelerini saptamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Dijital
Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde anne ve babaların kendileriyle ilgili
demografik sorular varken ikinci bölümünde çocuklarına ilişkin demografik sorularla anne ve babaların dijital
okuryazarlık / yeterlikler bağlamında kendilerini değerlendirmelerine yönelik maddeler yer almaktadır. Alanyazındaki dijital okuryazarlık / yeterlik ile ilgili kavramsal raporlar ve çerçevelerin incelenmesi sonucunda toplam
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69 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan ön taslak 5’li dereceleme ölçeği kullanılarak
uzman incelemesine sunulmuştur. Uzman değerlendirmesi sonucunda, içerik uygunluğunu sağlamayan 7 madde
atılmış ve gelen öneriler doğrultusunda ifadesi ve içeriği uygun olmayan maddeler için düzenlemeler yapılmıştır.
Uzman değerlendirmeleri sonucunda, ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmak için 62 maddeyle ön uygulama aşamasına hazır hale getirilmiştir. Ön uygulama aşaması basılı sürüm kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ön
uygulamadan elde edilen verilere, yapı geçerliği kapsamında açımlayıcı faktör analizi (temel bileşenler analizi)
uygulanmıştır. KMO değeri .940, yani örneklem büyüklüğünün temel bileşenler analizi için yeterli olduğu görülmüştür. Verilerin uygunluğunu test etmek için uygulanan Bartlet uyum iyiliği testi sonucu da anlamlıdır (p.=.000).
Temel bileşenler analiziyle ölçekten 21 madde atılmıştır. Dijital okuryazarlıklara ilişkin değerlendirme ortalamalarının belli değişkenlere göre anlamlı değişip değişmediğini sınamak için tek yönlü ANOVA, bağımsız gruplar
için t testi kullanılmıştır.
Farklı araştırmalarda, çevrimiçi ortamda veya dijital araçlarla geçirilen zamanın giderek artıp, yaş sınırının ise
giderek düşmesiyle beraber çocuk ve gençlerin daha çok ev ortamında bu teknolojileri kullanmakta olduğu ifade
edilirken; çocuk ve gençlerin hayatın tüm yönleriyle (okul, boş zaman faaliyetleri, günlük faaliyeter gibi) iç içe
geçmiş olan dijital teknolojilerin etkin ve verimli kullanmaları konusunda desteklenmeleri ve yönlendirilmelerinde
anne ve babaların önemli birer aktör olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durum, çocuklarının bu teknolojilerle
olan gelişim süreçlerine katkı sağlayabilmek için anne ve babaların bu teknolojiler konusunda sahip oldukları bilgi,
beceri, yetenek ve yaklaşımları veya bunların toplamı olan dijital okuryazarlığı önemli bir değişken olarak ortaya
çıkarmaktadır. Gee’den Ala-Mutka’nın (2010) aktardığına göre, genç insanlar için teknolojiye erişim şansı vermek
yeterli değildir. Onlar yetişkin rehberliğine veya zengin öğrenme sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Eğer bunlar olmazsa bu teknolojilerin olanakları gençlerce fark edilmez. Teknolojinin olanakları fark edilmediği gibi risk ve
zararlarından korunma konusunda da savunmasız kalırlar. Anne ve babaların bilgisayar okuryazarlığını, bilgisayar
ve internet kullanım süresi ve amacını saptamaya dönük Dinçer’ in (2012) 480 anne ve baba ve çocuklarıyla yaptığı
araştırma, anne ve babaların yarısından çoğunun bilgisayar okuryazar olmadığını çocukların ise yaklaşık %9’ unun
bilgisayar okuryazar olmadığını ortaya çıkarmış ve çocukların bilgisayar ve internet kullanım süresi anne babalarından fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine Odabaşı’ nın (2002) ilkokul öğrencilerinin anne ve babalarının
internete ilişkin düşüncelerini ekonomik, eğitsel, sosyal ve güvenlik alanlarında ortaya koymak amacıyla 94 anne
ve babayla yürüttüğü çalışma, anne ve babaların çocuklarını korumak amaçlı filtre kullanıma önem verdikleri
ancak çocuklarının internette gerçek isimlerini belirtmeleri konulu maddeye nötr yaklaştığını bulgulamıştır. Bu
sonuçlar, anne ve babaların ağ bağlantılı dijital teknolojilerin kullanımı konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Anne ve babalarla yapılmış araştırma sayısının azlığı ve olanların ise dijital okuryazarlık düzeylerini ortaya çıkarmaktansa dijital teknolojilere erişim, bu teknolojilerin kullanım amacı ve süresi, sahip olunan bilgi düzeyini ortaya çıkarmak amaçlı olduğu saptanmıştır. Dijital okuryazarlık
kavramını analiz ettiğimizde ise; akademik uygulamalar, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, BİT becerilerinin toplamından oluştuğunu görürüz (Belshaw, 2011). Martin’in de ifade ettiği gibi (2005) dijital okuryazarlık
BİT okuryazarlığından çok daha geniş bir kavramdır ve bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve görsel okuryazarlık gibi çeşitli okuryazarlık türlerini tamamen olmasa da kısmen kapsar. Bireylerin dijital yeterliklere sahip
olma düzeyleriyle ilgili yapılan uygulamalı araştırma sayısının azlığı, olanların ise dijital okuryazarlığın kavramsal
alanına duyarlı kalınarak yapılmadığı, sadece bu teknolojilerin temel düzeyde kullanım becerileri, erişim düzeyi,
bilgisayar okuryazarlığı gibi tek boyutlu düşünülerek yapıldığı saptanmıştır. Bu araştırma, dijtal okuryazarlığın
somut göstergeleri olan öğrenme, günlük faaliyetler, iş ve okul bağlamları gibi bireyin farklı alanlarda sahip olduğu
dijital yeterliklerini ,yeterlik kavramına duyarlı kalınarak, bireylerden değerlendirmelerini saptamasıyla güncel bir
önem sahiptir. Bu araştırma; ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan çocuğa sahip anne ve babaların kendilerinin dijital
okuryazarlık durumlarına ilişkin değerlendirmelerini belirli değişkenlere göre incelemek amacıyla; ilişkisel tarama
modeline uygun olarak planlanıp, gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri toplam 309 anne ve babadan, kendilerine uygulanan Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Temel bileşenler analiziyle
son hali verilen 41 maddelik ölçeğin, özdeğeri 1.00 ve üstünde olan 5 faktörden oluştuğu ve 5 faktörün açıkladığı
varyans oranı %73.64 olduğu görülmüştür. Bu faktörler farkındalık, bağlamsal kullanım, güvenli katılım, dijital
kimlik yönetimi ve temel araç ve ortam bilgisi olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach
α değeri .980, 17 maddeden oluşan farkındalık alt ölçeği için .968, dokuz maddeden oluşan bağlamsal kullanım
alt ölçeği için .958, altı maddeden oluşan güvenli katılım alt ölçeği için .928, dört maddeden oluşan dijital kimlik
yönetimi alt ölçeği için .908 ve beş maddeden oluşan temel araç ve ortam bilgisi alt ölçeği için .899 olarak bulunmuştur. Hem ölçeğin bütününü hem de alt ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Deneme
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uygulamasına hazır hale getirilen ölçek, çevrimiçi ortamda hazırlanmış digiliteracy.net web sayfası üzerinden sosyal paylaşım sitelerinde ve akademik ve mesleki formlarda açıklayıcı bilgilerle paylaşılmıştır. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel istatistiklerin yanı sıra; t testi, tek boyutlu ANOVA gibi testler bir arada kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre; anne ve babalar hem tüm ölçek düzeyinde hem de alt ölçekler düzeyinde dijital okuryazarlıkla ilgili farklı yeterlik alanlarında kendilerini Çok Yeterli olarak değerlendirmektedirler Anne ve babaların
kendilerine ilişkin değerlendirmeleri cinsiyetlerine göre anlamlı olarak değişmektedir ve babalar, farklı alanlardaki
dijital yeterliklere annelerden daha yüksek düzeyde sahip olduklarını belirtmektedirler. Anne ve babanın yaşı kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirmeleri üzerinde etkili bir faktördür fakat bu anlamlı farklılaşma sadece 20 yaş ve altı anne ve babalar ile 21- 30, 31-40, 41-50 ve 51 yaş ve üzeri anne ve babalar arasında gözlenmiştir. Anne ve babaların interneti kullanma sıklığı dijital okuryazarlık değerlendirmelerini etkilemektedir ve kullanma sıklığı artıkça dijital okuryazarlık değerlendirme düzeyleri de artmaktadır. Çalışan anne ve babalar kendilerini çalışmayan anne ve babalara göre daha çok dijital okuryazar olarak değerlendirmektedirler. Literatürde çocuk sayısı dijital okuryazarlık düzeyini etkileyen bir faktör olarak bilinirken ailede lise, ilkokul ve ortaokula giden
toplam çocuk sayısı anne ve babaların dijital okuryazarlık değerlendirmeleri üzerinde etkili bir faktör değildir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, dijital okuryazarlığın geliştirilmesine dönük uygulamalarda dikkate alınması gereken birkaç öneriyi sıralarsak: babaların dijital okuryazarlık algıları annelere göre daha yüksek
olması, çocuğuyla en fazla zaman geçiren ebeveyninin anne olduğunu düşünürsek, halk eğitim, belediyeler gibi
farklı kanallar yoluyla annelere dönük dijital okuryazarlık eğitimlerine öncelik verilmesi önemlidir. Anne ve babaların dijital okuryazarlık değerlendirmeleri arasında çalışma durumu, cinsiyet, gelir düzeyi ve interneti kullanma
sıklığı gibi bireysel ve sosyokültürel değişkenlere bağlı olarak farklılıkların oluşması alanyazındaki tanımıyla dijital uçurumların oluşması eğitim sistemindeki veya kaynakların dağılımındaki eşitsizliği göstermekte ve bu pek
istenilen bir durum olmamaktadır. Dijital uçurumu azaltmaya dönük internet erişim ücretlerinin düşürülmesi; kadın, engelli, yaşlı gibi özellikle dezavantajlı gruplara dönük dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi gibi önlemler alınabilir.
Anne ve babaların ölçeğin tümünden aldıkları toplam puanların aritmetik ortalaması 164.20’ dir. Ölçeğin bütünü
için belirlenen puan aralıkları dikkate alındığında bu puan, “Çok Yeterli” düzeyine karşılık gelmektedir. Alt ölçeklerden alınan toplam puanların aritmetik ortalamaları; farkındalık alçeği için 70.77 iken bağlamsal kullanım
alçeği için 35.77, güvenli katılım ülçeği için 22.34, dijital kimlik yönetimi ilçeği için 15.95 ve temel araç ve ortam
bilgisi elçeği için 19.57’dir. Bu puanların her biri, ilgili ölçekler için belirlenen puan aralıkları itibari ile “Çok
Yeterli” kategorisine karşılık gelmektedir. Annelerin kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirme ortalamaları (156.38) ile babaların ortalamaları (169.88) arasında babalar lehine ortaya çıkan 13.506 puanlık farkın anlamlı [t (251.664) = -2.848, p=.005] olduğu görülmüştür. Babalar annelere göre dijital yeterliklere daha çok hakim
olduklarını düşünmekte veya dijital okuryazarlık konusunda kendilerini daha iyi değerlendirmektedirler. Anne ve
babaların kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirme ortalamaları yaşa göre anlamlı olarak değişmektedir [F(4-304)=3.966, p=.004]. Bu farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu saptamak için LSD test sonuçlarına
bakıldığında; 21 ila 30 yaş (X= 164.21), 31 ila 40 yaş (X=161.81), 41 ila 50 yaş (X=169.01) ve 51 yaş ve üstü
aralığındaki (X=158.36) anne ve babaların dijital okuryazarlık değerlendirme ortalamaları 20 yaş ve altındaki anne
ve babaların ortalamalarından (X=105.33) daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Anne ve babanın yaşı,
kendilerine ilişkin değerlendirmeleri üzerinde etkili bir faktördür. Yapılan t testi analiz sonuçları; çalışan anne ve
babaların kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık değerlendirme ortalamaları (172.14) ile çalışmayan anne ve babaların dijital okuryazarlık değerlendirme ortalamaları (138.08) arasında çalışan anne ve babalar lehine bulunan
34.052 farkın anlamlı olduğunu [t(100.468)=5.920, p=.000] göstermiştir. Çalışan anne ve babalar çalışmayan anne
ve babalara göre kendilerini dijital yeterliklere daha hakim olarak değerlendiriyorlar.
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Günümüzde mobil teknolojiler giderek gelişmekte, ekonomik olarak daha uygun hale gelmekte ve bireyler tarafından tercih edilme oranı da yükselmektedir. Bunların en yaygın olanlarından biri olan akıllı telefonlar, içerisinde
uygulamalar barındıran ve İnternet erişimi olan cep telefonlarıdır. Günümüzün modern akıllı telefonları e-posta
yollama, web sitelerini inceleme, fotoğraf ve video çekimi, mp3 ve video oynatma gibi dahili uygulamaları barındırdığı gibi bu telefonlara ücretli ve ücretsiz uygulamalar da kurulabilmekte ve çalıştırılabilmektedir (PC Magazine, 2014a). Tablet bilgisayarlar ise (PC Magazine, 2014b), genellikle giriş yöntemi olarak dokunma biçiminin
tercih edildiği, tek bir panel içerisinde bulunan taşınabilir bilgisayarlardır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
2014 yılında gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nda, bireylerin % 58’inin ev
ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullandığı ortaya çıkmıştır. Bir önceki yıl ise bu oran % 41’dir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014). İlgili oranın bir yıl içerisinde % 17
büyümesi, cep telefonu ya da akıllı telefon gibi mobil cihazların Türkiye’de artan önemini ortaya koymaktadır.
Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların artması ile birlikte bu cihazlarda kullanılan işletim
sistemlerine kurulabilecek programların yer aldığı uygulama marketleri de birçok farklı kategoride programların
yer aldığı bir pazara dönüşmüştür. Digital Trends tarafından sağlanan verilere göre Android Markette 1,3 milyon,
iOS markette 1,2 milyon, Windows Phone markette ise 300 bin farklı uygulama yer almaktadır (Digital Trends,
2014). Mobil işletim sistemlerine ait uygulamaların yer aldığı marketlerden kullanıcılar kolaylıkla uygulamalar
indirebilmekte ve kullanabilmektedir. Örneğin androlib.com istatistiklerine göre Android işletim sistemine ait uygulamaların yer aldığı Android Marketten kullanıcılar tarafından 21,16 milyar uygulama indirmesi yapılmıştır
(androlib.com, 2015a). Markette yer alan uygulamalar normal programların yanı sıra oyunları da içermekte, ancak
oyunların oranı % 15,5 iken, programların oranı ise % 84,5 gibi yüksek bir düzeydedir (androlib.com, 2015b).
Android Markette bulunan uygulamaların % 69’unun ücretsiz olması (androlib.com, 2015c), akıllı telefon ve tabletlerin kullanışlılığını ve program zenginliğini artırmaktadır. Günümüzde bireylerin oldukça talep gösterdiği mobil uygulama pazarında üniversitelerin de yer alması üniversitelerin eğitim ve öğretim bağlamındaki etki gücünü
arttıracağı ve daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşabileceği varsayılabilir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, üniversitelerin mobil uygulama marketlerinde ne düzeyde ve nasıl yer aldığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Türkiye’deki üniversitelerin mobil dünyada yer alma durumunu ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak Türkiye’deki
üniversitelere ait mobil uygulamaları değerlendirmesi amaçlanan ölçütler oluşturulmuştur. Bu ölçütlerin oluşturulmasında ilk önce alanyazın incelenmiş, gerekli taramalar yapılmış ve ilgili kaynaklardan yararlanılmıştır. Sonraki aşamada ise oluşturulmuş olan ölçütler ilgili alandaki uzman kişilerin önerisine sunularak, elde edilen görüş
ve öneriler doğrultusunda eklemeler ve düzeltmeler yapılarak ölçütlere son hali verilmiştir. Son aşamada ise Türkiye’de bulunan üniversitelere ait resmi mobil uygulamalar analiz edilmiştir. Üniversitelerin mobil uygulamalarının özellikler bakımından incelenmesi bağlamında Android Markette yer alan Android işletim sistemleri için olan
uygulamalar kriter olarak ele alınmıştır.Araştırma bulgularından yola çıkılarak, üniversitelerin ne kadarının mobil
uygulama pazarında yer aldığı, hangi uygulama pazarlarında yer aldığı, uygulamalarının ne kadar kişiye ulaştığı,
uygulamaların kullanıcılar tarafından beğenilme oranı (puan oranları) ve ne tür hizmetler sağladıkları gibi bilgiler
araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.
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Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeyleri
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Teknolojinin baş döndürücü gelişiminden aileler de nasibini almaktadır. Günümüzde artık televizyonu olmayan
ev bulunmamaktadır. Bilgisayar, telefon, internet kullanımı da her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır. İletişim
araçlarından hangilerinin evde bulunduğu konusunda yapılan araştırmalarda, öğrencilerin % 98’inin televizyon,
% 74’ünün bilgisayar/ tablet, % 63’ünün İnternet, % 45’inin sabit telefon ve % 38’inin radyo sahibi olduğu tespit
edilmiştir (RTÜK, 2013). İletişim araçlarını kullanım durumlarına bakıldığında, her 10 çocuktan 4’ünün cep telefonuna sahip olduğu ve odasında televizyonu bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Televizyonun izlenme oranında
Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de televizyon izleme oranının günde ortalama
3-5 saat aralığında olduğu tespit edilmiştir. Yani bir kişinin yaklaşık gününün altıda biri televizyon karşısında
geçmektedir. Bununla birlikte çocukların günde ortalama 4 saat televizyon izledikleri ve %82 oranında televizyon
izlemeye yönelik kararlarını kendilerinin verdikleri, istedikleri programı seçerek, istedikleri saate kadar izleyebildikleri tespit edilmiştir (RTÜK, 2013). Televizyon, bilgisayar ve telefonun bebeklik döneminde çocukları ağlatmamak, ilgisini çekmek, yemek yedirmek amacıyla ebeveynler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Çocukluk
döneminde ise aileler özellikle şehirlerde çocuklarını meşgul etmek, ceza veya ödül vermek, sokaklarda gizlenen
tehlikelerden korumak için elektronik büyükanne (UNESCO, 2006) olarak tanımlanan bu medya araçlarını kullanmaktadır. Yapılan araştırmalar, medya araçları karşısında, savunmasız bir alıcı konumunda bulunan çocukların
bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır (UNESCO, 2006; Kalan, 2011). Çocukların bilinçlenmesi
için önce çocuklarının doğumundan itibaren başlayan ve okul yaşantıları boyunca devam eden bir süreç içerisinde
onların eğitimlerine destek olan ebeveynlerin bilinçli olması gerekir. Bu bilinçli olma görevi literatürde, bir medya
içeriği ile karşı karşıya kalındığı durumlarda medya mesajlarını daha iyi anlayabilmek için bilişsel, duyuşsal, estetik ve etik nitelikleri bir bütün olarak kullanabilme becerisini geliştirme süreci olarak tanımlanan medya okuryazarlığı şeklinde isimlendirilmektedir (Yalvaç, 2012). Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin huzurlu, mutlu
bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için ebeveynlerin medya okuryazarlık eğitimi şarttır. Eğitimden önce ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi gerekir. Literatürde ebeveynlerin medya okuryazarlığı
düzeyleri ve eğitimleri ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yapılan çalışmanın gelecekte yapılacak ebeveynlerin medya okuryazarlık eğitimleri konusunda çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir. Araştırma
bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1) Ebeveynlerin medya okuryazarlığı hangi düzeydedir? 2)
Çocukların televizyon izleme oranları ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 3) Çocukların izlediği programların yaş özelliklerine uygunluğuna dikkat etme ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık
göstermekte midir? 4) Televizyonizlerken çocukların yanında bulunma ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 5)Televizyonu ödül veya ceza olarak
kullanma davranışı ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 6) Çocukların reklamlarda gördüğü ürünleri satın alma isteği ebeveynlerin cinsiyet, yaş,
öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 7)Çocukların televizyondaki akıllı işaretleri tanıması ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine
göre farklılık göstermekte midir? 8)Çocukların televizyonda izledikleri reklam, program vs. sözlerini ve müziklerini taklit etmeleri ebeveynlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları ve medya okuryazarlık düzeylerine göre farklılık
göstermekte midir?Araştırmada ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla genel tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlarıdır (Karasar, 2007). Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli ile ebeveynlerin cinsiyet,
yaş, öğrenim durumu ve medya okuryazarlık düzeyleri değişkenlerinin reklamlarda tanıtımı yapılan ürünleri satın
alma, çocukların izlediği programların yaş özelliklerine uygunluğuna dikkat etme, televizyonu ödül veya ceza
olarak kullanma, çocukların televizyon izleme saati, çocukların akıllı işaretleri tanıması üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk bölümünde
katılımcıların demografik verileri ve ebeveynlerin çocuklarının televizyon ile iletişimlerinin kontrolü ile alakalı
bilgileri toplamak amacı ile sorular yer almıştır. İkinci bölümdeki veriler ise Karaman ve Karataş (2008) tarafından
geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel veri
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analizi programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi için frekans, aritmetik ortalama, yüzde dağılımı, bağımsız
örneklem t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır.Her anne babanın en önemli görevi çocuk yetiştirmektir.
İyi bir çocuk için ise önce ebeveynlerin kendini eğitmesi gerekmektedir. Bunun için önce yanlışları fark etmeli
daha sonra doğrular için gayret gösterilmelidir. Ebeveynlerin kendini yetiştirme konusunda gözden kaçırmamaları
gereken önemli konulardan biri de medya okuryazarlığıdır. Medya okuryazarı olan her ana baba, kaynağı her ne
olursa olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde kullanabilir ve böyle çocuklar yetiştirmeyi hedefler. Ebeveynlerin
medya okuryazarlık düzeylerini ve çocuklarının televizyon ile iletişimlerinin kontrolü üzerindeki etkisini ölçmeyi
amaçlayan bu çalışma sonucunda ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve iletişim
araçlarını kullanma sıklığı, televizyon izlerken çocuğun yanında bulunma, taklit etme değişkenlerinin ebeveynlerin
medya okuryazarlık düzeyi üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Genç yaştaki ebeveynlerin ileriki yaştaki
ebeveynlere göre çocuklarının izledikleri programın uygunluğuna dikkat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Vandewater, Park, Huang ve Wartella çalışmalarında (2005), yayınlanan programlara ilişkin kuralları olan ebeveynlerin televizyona karşı daha olumlu tutumları olduğu ve izleme süresinde daha fazla yönlendirmede bulunduklarını
raporlanmışlardır. Ebeveynlerin öğrenim durumu değişkenlerinin reklamlarda tanıtımı yapılan ürünleri satın alma,
çocukların izlediği programların yaş özelliklerine uygunluğuna dikkat etme, çocukların televizyon izleme saati,
çocukların akıllı işaretleri tanıması üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Vandewater ve ark. (2005) televizyon
izlemeye ilişkin kuralları olan ebeveynlerin kuralları olmayan ebeveynlerden gelir, eğitim ve çocuğun yaşı değişkenlerinde farklılaştığını bulmuştur. Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine maruz kalmamak bununla
birlikte olumlu etkilerinden faydalanmak için ebeveynlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bunun için ebeveynler
medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Çünkü geleceğin ebeveynlerini de onlar yetiştireceklerdir.
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ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Öğretme Etkinlikliklerini Düzenleme Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik
Çalışması
Arş. Gör. Kasım KARATAŞ
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Arş. Gör. Tuncay ARDIÇ
Dicle Üniversitesi

Öğretme-öğrenme sürecinin en önemli paydaşlarından biri öğretmendir. Öğretmenin öğretme sürecinde sergileyeceği performans, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal farkındalık oluşturma düzeylerini etkilemektedir. Dolayısıyla,
öğretmenlerin öğrencinin başarısını sağlayacak şekilde öğretim sürecini yapılandırması gerekmektedir. Bu noktada, öğretmenlerin öğretimi yönetirken dikkat etmesi gereken bir değişken olarak motivasyon karşımıza çıkmaktadır. Motivasyon, bir öğrencinin öğrenmeye olan isteklilik düzeyini etkileyen ve öğrenme sürecine katılımını
artıran, kavramları anlamasını kolaylaştıran (Feng & Tuan, 2005), bireylere farklı aktiviteleri uygulaması için
enerji sağlayan ve öğrenmeye yönlendiren bir güçtür (Eggen & Kauchak, 1994). Bu anlamda motivasyon, etkili
öğrenmelerin gerçekleşmesi için anahtar kavramlardan biridir denilebilir. Öğrencilerin derse hazırbulunuşluğu için
yeterli düzeyde motivasyon düzeyine sahip olması, öğrenme performansını olumlu etkileyecektir. İlgili alan yazında yapılan araştırma sonuçlarından hareketle, motivasyonu yüksek öğrencilerin akademik başarılarının yüksek
olduğu görülmektedir (Abdurrahman ve Garba, 2013; Tella, 2007; Onuka ve Durowoju, 2011), Zira, yeterince
güdülenmemiş öğrenci, öğrenmeye hazır hale gelmemiş demektir (Çelik, 2003). Bu noktadan hareketle, öğrencilere dönük olarak uygun motivasyon kaynaklarının işe koşulamaması öğrenci başarısını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. Bu yüzden, motivasyon sadece öğrenci açısından ele alınmayarak, öğretim sürecinin rehberi olan
öğretmenlerin öğretim sürecinde öğrencilere dönük motivasyonel stratejileri uygulaması önemli görülmektedir.
Eğitimde psikolojik bir kavram olan motivasyona ilişkin geçmişten günümüze birçok kuram ve model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modellerden biri ARCS (Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction) Motivasyon Modeli
(Keller,1979), öğretim boyutunda motivasyon faktörünün dikkate alındığı hatta merkeze konularak sunulduğu bir
modeldir. Keller’in ortaya koyduğu motivasyon modeline göre, öğrenme sürecinde motivasyonu artıran ve motivasyonun belli bir düzeyde sabit kalmasını sağlayan dört boyut vardır. Bu boyutlardan biri olan “Dikkat” boyutunda öğretmenin, dersi yürütürken öğrencilerin dikkatini nasıl çekeceğini ve ders boyunca öğrencilerin dikkatinin
dağılmaması için neler yapması gerektiğini düşünmesi gerekir. “İlişki (Uygunluk)” boyutunda, öğrencilere ele
alınan konunun direk olarak sunma yerine, öğrencilerin konuyu özümseyecek şekilde ilişkilendirerek vermesi ve
öğrencilerin konuyu canlandırmasında yardımcı olmaya çalışması ele alınmaktadır. “Güven” boyutunda, öğrenenlerde ders sürecinde güven duygusunu geliştirmek ve derse aktif katılımını sağlayacak aktiviteler düzenlemesi
gerekmektedir. Son olarak “Memnuniyet” boyutunda, öğrenenlerin öğrenme sonuçlarından doyum almasını sağlayacak şekilde dersi yapılandırması gerekmektedir (Ocak, Topal, Ağca ve Akçayır, 2011). Özetle, öğretim sürecinde öğretmenin etkinliğini artırmak ve motivasyon faktörünü belirleyici kılmak için geliştirilen ARCS Modeli,
öğrencilerin derse karşı meraklarının uyandırılması ve sürdürülmesi için bir takım stratejiler sağlamaktadır. Motivasyon değişkeninin eğitim sürecinde göz ardı edilmesi düşünülemeyeceği için öğretmenlerden öğrencinin motivasyon düzeyinden haberdar olması, öğretim etkinlik ve uygulamalarını motivasyon değişkenini dikkate alarak
yapılandırması beklenmektedir. Bu beklentiden hareketle; öğretmenlerin ARCS Motivasyon Modeli’ne göre öğretim sürecini kurgulaması, tasarlaması halinde öğrencinin öğrenmeye olan istekliliği ve öğrenme süreçlerine katılımı artacağı ön görülmektedir. İlgili alan yazında öğretmenlerin öğretimi yönetirken ve süreci yapılandırırken
motivasyon değişkenine dikkat etme durumlarını ölçen herhangi bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu açıdan, öğretmenlerin söz konusu durumları ölçen bir ölçme aracının geliştirilmesinin ilgili alan yazına katkı getireceği düşünülmektedir. Bu araştırmada, öğretmenlerin ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı olarak öğretim etkinliklerini düzenleme durumlarını öğrenebilmek için “ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Öğretme Etkinlikliklerini Düzenleme
Ölçeği” geliştirme amaçlanmaktadır.Bu araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır Merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branş alanlarında 213’ü erkek 169’u kadın toplam 382
öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin ilk aşamasında ilgili alan yazın incelenerek Keller’in geliştirdiği “ARCS Motivasyon Modeli’ne Dayalı Öğretim” ilkeleri ve gereklilikleri belirlenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında ve ARCS
Motivasyon modelinin dört boyutu dikkate alınarak araştırmacılar tarafından ölçekte yer alabilecek 24 maddelik
bir madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan 24 maddelik deneme formu, uzman görüşleri alınmak üzere konu
alanında bilgi sahibi olan ve çalışma konusunda bilgilendirilen Eğitim Bilimleri alanından 12 uzmanın görüşüne
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sunulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda, anlaşılması güç olabilecek bazı ölçek maddelerin, daha anlaşılır
kılınabilmesi için bulundukları öneriler dikkate alınarak ölçek maddeleri revize edilmiştir. Bu işlemden sonra, 382
öğretmene 24 maddelik ölçek uygulanmıştır. Öğretmenlerden gelen yanıtlar doğrultusunda ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında, ölçeğin boyutları ve boyutlara girmesi düşünülen maddeler araştırmacılar tarafından önceden belirlendiği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak geçerlik çalışması, ayrıca ölçeğin alt boyutları ve toplam güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır.Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında yapılan birinci düzey DFA sonucunda, χ²=313,83; sd=129; χ2/sd = 2,43;
p=0.00; AGFI=.89, GFI= .92, CFI=.91 IFI=.91 ve RMSEA=.05 olarak model uyum indeks katsayıları elde edilmiştir. İkinci Düzey DFA model uyum indeks katsayıları ise; χ²=328,75; sd=131; χ2/sd = 2,51; p=0.00; AGFI=.89,
GFI= .91 CFI=.91 IFI=.91 ve RMSEA=.06 olarak elde edilmiştir. Hesaplanan bu katsayılara göre, alt boyut ve
maddeler arası mükemmel uyum olduğu görülmektedir (Jöreskog ve Sörbom,1996; Schermelleh-Engel ve Moosburger,2003; Akt; Çelik ve Yılmaz; 2013). Sonuç olarak, 4 alt boyut 18 maddelik ölçek için kurgulanan yapı
doğrulanmaktadır. Güvenirlik sonuçları ise, ölçme aracının güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve yeterli psikometrik
özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
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TEOG Sınav Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hidayet TOK
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Eğitim dünya üzerindeki tüm toplumları ilgilendiren ve toplumsal yaşamda önemli rol oynayan bir süreçtir. Bir
ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve toplumsal huzurun artmasında eğitim en önemli unsurdur. Ülkeler çağa,
çağın getirdiği teknolojik ve bilimsel değişikliklere ayak uydurabilmek için eğitim sisteminde değişiklik ve yenilik
yapma yoluna gitmişlerdir. Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde eğitim ve eğitim kalitesi
önemli bir ölçüttür. Türkiye’ de iyi bir geleceğe sahip olmak isteyen öğrencilerin eğitim hayatında merkezi sınavlar
önemli bir edinmiştir. Sınavlar, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Türkiye, kullanılış
amaçları bakımından sınav çeşitliliğine sahip bir ülkedir Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve 2013 yılında 8
sınıflarda uygulanan TEOG sınavı ulusal ölçekte yapılan, derecelendirmeden daha çok yerleştirme dolayısıyla
eleme kaygısı taşımaktadır. Sınavın amacı, bir üst kuruma devam etmek isteyen öğrencileri aldıkları puanlara göre
okullara yerleştirmektir. TEOG sınavının öğrenciler açısından çok önemli olmasının nedenleri arasında, ülkemizde
öğrenci sayısı ile okul sayısı özellikle üniversitelerin öğrenci alma sayısı arasındaki dengesiz dağılım yer almaktadır. Geçmişle oranla daha fazla mezun veren orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler bir üniversiteye
girme çabasındadırlar. Ortaöğretime giriş yapılan sınavlar hem öğrencileri hem de aileler için önem taşımaktadır.
Öğrenciler bu sınavlarda aldıkları puanlara göre bir liseye yerleştirilmektedir. İyi bir lisenin iyi bir üniversitede
kaliteli bir eğitim ve gelecek sağlayan bir meslek hazırlayıcısı olduğuna inanan öğrenciler ve aileleri bu süreci
önemsemektedir. Oysa başarı yalnızca sınava dayalı performans olarak algılanmamalıdır. ( Bu noktadan yola çıkarak milli eğitim bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim yılında Seviye Belirleme Sınavı ( SBS) kaldırılmıştır. Bu sınavın yerine senede iki kere sadece 8. sınıflara uygulanan; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimden oluşan Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG ) adıyla yeni bir uygulama getirilmiştir. Bu yeni sistemin asıl amacını öğrenci başarısını anlık olarak değil geniş bir zaman dilimine yayarak ve sınav stresi ve kaygısını en aza indirerek ölçmek olarak
ifade edebiliriz. TEOG uygulamalarının ve sınav girecek öğrencilerinin hazırlık sürecinde yer alan öğretmenlerin
TEOG sınavı ile ilgili görüşlerini belirlemek, öğretmen görüşlerinin yaş, cinsiyet, kıdem ve branşa göre farklılık
gösterip göstermediğini açıklamak, uygulamanın avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak araştırmanın temel
amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır 1. orta okulda görev yapan
branş öğretmenlerinin TEOG sınavına ilişkin görüşleri nelerdir. 2. Sınavın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 3.
Öğretmenlerin TEOG sınavı hakkındaki görüşleri branşlara, değişmekte midir? 4. Öğretmenlerin TEOG sınavı
hakkındaki görüşleri cinsiyete göre değişmekte midir? 5. Öğretmenlerin TEOG sınavı hakkındaki görüşleri görev
yaptıkları okul türüne göre değişmekte midir? 6. Öğretmenlerin TEOG sınavı hakkındaki görüşleri kıdemlerine
göre değişmekte midir?Araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır.Tarama
modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma
yaklaşımıdır Araştırma verilerinin analizinde ise, mevcut olan bir durumu saptamaya yönelik olduğundan betimsel
analiz teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analizin amacı, ham verilerin okuyucunun anlayabileceği ve isterlerse
kullanabileceği bir biçime sokulmasıdır. Betimsel analizde elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara
göre özetlenir ve yorumlanır. Bu çözümlemede, görüşme yapılan ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir
şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme ile
seçilen 2014- 2015 eğitim – öğretim yılında ortaokullarda görev yapmakta olan 227 Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri oluşturmaktadır. Uygulama
yapmak için gerekli izinler alınmış okul müdürleri ile görüşülmüştür. Uygulama ile ilgili öğretmenlere gerekli
açıklamalar yapıldıktan sonra kişisel bilgi formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen ‘TEOG Sınav Uygulamaları
Değerlendirme Anketi ’ uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 İstatistik Paket Programı kullanılarak yüzde, frekans,
ortalama, tek yönlü varyans analizi ve t testi analizlerine tabi tutulmuştur. Öğretmen görüşlerinde cinsiyete göre
anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için t-testine bakılmış ve sonuçlar (p) 0,05 anlamlılık düzeyinde test
edilmiştir. Öğretmen görüşlerinin yaş, kıdem ve branşa göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek
için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda TEOG sınavı ile ilgili elde edilen öğretmen görüşleri değerlendirilmiş sınavın avantajları ve dezavantajları ortaya konmuş , öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyete,
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yaşa , kıdeme ve branşa göre bir fark olup olmadığı açıklanmıştır.TEOG sınavının uygulamada bir çok problem
karşılaşıldığı, sınavın avantajlarının yanında dez avantajlarının da olduğu görülmektedir. TEOG sınavının birkaç
oturum olması ve okul ortamında yapılması bir avantaj olduğu,sınav uygulamaları öğrencilerin okul derslerine
daha çok ilgi duymasına imkan sağladığı, sınavı uygulamaları öğrencilerin okulu daha çok ciddiye almasını sağladığı, Mazeretli öğrencilerin tekrar sınava alınması (telafi sınavları) bir avantaj olduğu,sınav uygulamaları okul
yazılılarının yerine geçtiği için yazılı stresini azaltığısınav uygulamalarında özel eğitim öğrencilerine ek süre verilmesinin bir avantaolduğu gib yararlarının yanında bir çok dez avantaşlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan
bazıları:sınav uygulamalarında yanlışların doğruyu götürmemesi sınav güvenirliliğini etkilemekte,sınav uygulamalarında sorulan soruların ayırt edici özellikleri zayıftır.Sınav uygulamalarında konular dengeli dağıtılmamıştır.
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görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 174, 206-213.
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Çocuklar İnternette Sadece Araştırma mı Yapıyor?
Doç. Dr. Ali ERSOY
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Ferat YILMAZ
Dicle Üniversitesi

İnternet, bilgiye ulaşma, iletişim kurma, eğlence, alışveriş ve yeni öğrenme yolları bakımlarından kullanıcılara
zengin deneyimler sunmaktadır. Ancak kimi zaman internet sorunlara da neden olabilmektedir. Bu anlamda çocuklar için internet kullanımı daha derinlemesine düşünülmesi gereken bir olgudur. İnternette yaşanabilecek sorunların temelde internet ve kullanıcı kaynaklı sorunlar olarak iki başlık altında incelenebilir. İnternet kaynaklı
sorunlar; virüs bulaşması, bilgisayarın çökmesi, sabit diskin dolması gibi teknolojik veya internetin sağladığı bağlantılar ve sunduğu içerikten kaynaklanabilir (Livingstone, 2001). Bu sorunlarla internete, özellikle anlık mesajlaşanların, bloglama yapanların ve sohbet odalarını kullananların karşılaşma olasılığı daha fazladır (Ybarra, Mitchell, Wolak ve Finkelhor, 2006). Bu kullanıcılar; pornografik ve ırkçı propaganda içeriğine ulaşabilir, hediye kazanma veya iletişim vaadiyle kişisel bilgilerini paylaşabilir, çevrimiçi zorbalığa maruz kalabilir, tanınmayan kişilerle iletişim kurabilir (Livingstone, Bober ve Helsper, 2005), nefret söylemlerine maruz kalabilir (Glaser, Dixit
ve Gren, 2002), patlayıcı ve uyuşturucu madde üretimi, nasıl intihar edilebileceği gibi kişiyi yanlış yönlendirebilecek bilgilere ulaşabilir (Grabosky, 1998). Yine bu kullanıcılar; cinsel tacizlerle karşılaşabilir ve parasal taleplerde
bulunan insanlara rastlayabilir (Stahl ve Frıtz, 2002), internette kumar oynama gibi yasadışı eylemler gerçekleştirilebilir (Gündüz, Oral ve Avanoğlu, 2006). İnternet, bireyi şiddete karşı duyarsızlaştırabilir ve çocuğun da şiddet
davranışlarında bulunmasına neden olabilir (Funk, Baldacci, Pasold ve Baumgardner, 2004). İnternetin olumsuz
yönlerini çocuklar için tamamıyla yok etmek mümkün değildir. Ancak çocukların bilinçli internet kullanıcıları
olmaları ve bu konudaki bilinçlenmeleri mümkün görünmektedir. Çocukları internetteki uygunsuz içerikten korumada farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri bilinçli ebeveynler tarafından çocuklara güvenli internet
kullanım becerilerinin kazandırılmasıdır. İkincisi filtreleme programlarının kullanılmasıdır. Bir başka yaklaşım
ise, çocuklara internet okuryazarlığı becerilerinin kazandırmaktır (Livingstone, 2008). İnternet okuryazarlığı,
erişme, anlama ve yaratma olmak üzere üç boyutu içermelidir (Livingstone, Bober ve Helsper, 2005). Erişim,
donanım ile çevrimiçi içerik ve hizmetlere ulaşma, aynı zamanda erişim koşullarını düzenleme için gereklidir.
Anlama, çevrimiçi bilgi ve olanakların etkili ve eleştirel bir biçimde değerlendirilmesinde olmazsa olmazdır. Yaratma, internet kullanıcılarının içeriğe ulaşması, etkileşim sağlaması ve çevrimiçi katılım göstermesinin yanı sıra
bu alanlarda etkin birer üretici olabilmesi için gereklidir. İnternet okuryazarlığı, özellikle anlama boyutu, çocukların internette karşılaşabilecekleri içeriği eleştirel bir biçimde; bilimsel ya da değil, uygun ya da uygunsuz, iyi ya
da kötü, doğru ya da yanlış, güvenilir ya da değil biçiminde değerlendirmesine yardımcı olur. Bunu anlamada
çocukların internetteki olumlu ve olumsuz deneyimlerinin bizzat araştırma bulgularıyla bilinmesi önemli ve güncel
konulardandır. Çocuklar internette uygunsuz içeriğe çoğu zaman istemeden maruz kalmaktadır. Çünkü internet
siteleri kullanıcıları istenmeyen sitelere yönlendirebilmek için çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Varnhagen (2011)
bu stratejileri: 1) Arama yapılırken sıklıkla kullanılan anahtar kelimeleri uygunsuz içeriklerle ilişkilendirmek. 2)
Uygunsuz içeriğe sahip e-postalar göndermek. 3) Zararsız gibi gözüken tekliflerde (bir bilgi yarışmasına katılma,
doğa sporları hakkında bilgi edinme gibi) bulunup, zararlı sayfalara yönlendirmek ve 4) Güvenilir sitelerin isimlerini aynen kullanıp, uzantılarını değiştirmek (www.whitehouse.gov yerine www.whitehouse.com kullanmak
gibi) olarak belirtmektedir. Bu kapsamda, internet olumlu yararlanmak isteyen çocuklar için de riskli bir ortam
olabilmektedir. Çeşitli araştırmalar (Cranmer, 2006; La Ferle, Edwards ve Lee, 2000; Yılmaz ve Ersoy, 2012;
Yolcu, 2007) çocukların interneti ödev yapma gibi olumlu amaçlarla kullandığını ortaya koymaktadır: Ancak internetteki istenmeyen yönlendirme stratejilerden dolayı çocukların internette ne tür olumsuzluklarla karşılaştıklarını, bu olumsuzluklarla karşılaştıklarında neler yaptıklarını incelemek önemli bir araştırma konusu olarak görülebilir. Bu araştırma, 9-10 yaşındaki çocukların internette ödev araştırması yaparken hangi olumsuzluklarla karşılaştığını ve bu olumsuzluklar karşısında neler yaptıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Çocukların internette ödev araştırması yaparken karşılaştıkları olumsuzluklar ve olumsuzluklar karşısında neler yaptıklarına ilişkin görüşleri; cinsiyete, öğrenim görülen sınıfa, evde internet olma, internet kullanılan ortama, internet kullanım amacına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 2.Çocuklar internette karşılaştıkları olumsuz durumları nasıl algılamaktadır?Araştırma, tamamen
karma eşzamanlı eşit statülü karma yöntem olarak desenlenmiştir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009) Bu desende,
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nicel ve nitel desenler eşit ağırlıkta olup araştırmanın herhangi bir aşamasında birlikte yürütülmektedir. Araştırmanın nicel boyutu genel tarama modelinde (Karasar, 1999) nitel boyutu ise fenomenoloji modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın nicel çalışma grubu Eskişehir il merkezinden 4. ve 5. sınıf 417 öğrenciden oluşmaktadır. Nitel
katılımcılar ise, nicel çalışma grubundan ölçüt örnekleme ile seçilen 15 öğrenciden meydana gelmiştir. Bu öğrencilerin seçiminde okulun rehberlik servisinden ve sınıf öğretmenlerinden yardım alınmıştır. Araştırma verileri
araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Anket verilerinin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve khi kare kullanılmıştır. Khi kare çözümlemelerinde, 2x2’lik çapraz tablolarda gözeneklerin en az %90’ında, daha büyük çapraz tablolarda ise gözeneklerin en az %80’inde beklenen
değerin 5 ya da daha fazla olması (Pallant, 2007) ve hiçbir gözenekte beklenen değerin sıfır olmaması (Karasar,
1999) gerekmektedir. Bu gerekliliğe uymayan 2x2’lik çapraz tablolarda Fisher’ın Tam Olasılık Testi kullanılmalıdır (Büyüköztürk, 2010). Bu araştırmada yapılan khi kare çözümlemeleri bu gereklilikler doğrultusunda yapılmıştır. Gerekli durumlarda bağımsız değişkenlere ait alt düzeylerin sütunlarında birleştirmelere gidilmiştir. Bu
gerekliliklere uymayan çözümlemelerde khi kare testi yapılmamıştır. Etki değerlerinin büyüklüğüne karar vermek
için Cohen tarafından önerilen değer aralıklarına uyulmuştur (Pallant, 2007). Yarı-yapılandırılmış görüşme verilerinin analizinde ise yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Nicel ve nitel veriler ayrı olarak sunulmuş
ve daha sonra birlikte yorumlanmıştır.Araştırmaya katılan çocuklar internette ödev araştırması yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları; terör konusunda bilgi veren sitelerle karşılaşma (%77,5), tanımadığı kişilerden sohbet daveti alma (%53,2), cinsel içerikle karşılaşma (%52,8), parayla ödev yapan sitelere görme (%51,1) ve doğru olmayan bilgilere ulaşma (%50,6) olarak sıralanmıştır. Cinsel içerikle karşılaşma, cinsiyete (x2(sd=1, n=417)=7,83.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yapanların Özel Alan Yeterlikleri Üzerine

Arş. Gör. Kübra ŞENGÜL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

“Her fırsatta “bilgi çağı” olarak nitelendirilen günümüz dünyasında meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler
sadece günün değil geleceğin yaşam koşullarına uyumlu, bilgiyi üretme ve kullanma yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi zorunlu hâle getirmektedir. Bu ihtiyaç insanda ve de eğitimde var olan yetilere yenilerinin eklenmesini ve
böylelikle daha önce kullanılan anlayışların ve yöntemlerin değişmesini öngörmektedir” (Şengül, 2012: 1). Bu
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, bireyin eğitimini üstlenen kurumların odak noktası, eğitim programının bileşenlerinin her birini yeniden ele alarak değerlendirmektir. Millî Eğitim Bakanlığı 1999 yılında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Bakanlığa verilen sorumluluk gereği, öğretmenlerin yeterliklerinin tanımlanmasına yönelik
bir çalışma gerçekleştirmiştir (MEB, 2002). Bu çalışmada öğretmen yeterlikleri 1739 sayılı yasada tanımlanan (1)
eğitme-öğretme yeterlikleri, (2) genel kültür bilgi ve becerileri ve (3) özel alan bilgi ve becerileri başlıkları altında
toplanmıştır. Ancak bu çalışma uygulamaya geçirilemeden, 2002 yılında uygulamaya konulan Temel Eğitime
Destek Projesi kapsamında öğretmen yeterliklerinin belirlenmesine yönelik ikinci bir çalışma başlatılmıştır. Bu
çalışmada öğretmen yeterlikleri “Eğitim-Öğretim Yeterlikleri”, “Genel Kültür Bilgi ve Becerileri” ve “Özel Alan
Bilgi ve Becerileri” alt başlıklarında toplanmıştır (MEB, 2002). “Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin 2002
yılında uygulamaya konulan ve AB tarafından desteklenen Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP) kapsamında
daha nitelikli bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır” (Şengül, 2012: 18). Konu yabancılara Türkçe öğretimi
açısından bakıldığında ise bu alanda çalışanların sahip olması gereken yeterliklerin kurumlar tarafından ele alınmadığı görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminin sistemli bir şeklide ele alınmasının 11. yüzyıla dayanması
göz önüne alındığında, bu alanda çalışanlardan beklenilen yeterliklerin, günümüzde kurumlar tarafından hâlâ üzerinde durulmadığı görülmektedir. Alanyazını incelendiğinde ise bu sorunun sınırlı sayıda çalışmada ele alındığı
görülmüştür (Açık, 2008; Karababa, 2009; Alyılmaz, 2010; Mete 2013; Mete ve Gürsoy 2013; Yıldız ve Tepeli,
2014). Bu nedenle bu araştırmada, yabancılara Türkçe öğretimi yapanların sahip olmaları gereken yeterlikler döküman analizi yöntemiyle ele alınarak derlenmeye ve örnek bir şema oluşturulmaya çalışılmıştır.
MEB’in 2008 yılında diğer branşlar da olmak üzere (İngilizce, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya
ve Biyoloji) Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini A1, A2 ve A3 düzeyinde belirlemiş olması bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapanların özel alan yeterliklerinin A1, A2 ve A3 düzeyinde belirlenmesine kaynaklık etmiştir. Buna göre,
A1 Düzeyi (Bilgi ve Farkındalık): Öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile
öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumları gösteren performans göstergelerini
A2 Düzeyi (Zenginleştirme): Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindeki
uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini yerine getirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans göstergelerini,
A3 Düzeyi (Özgünleştirme ve İşbirlikli Çalışma): Öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farklı değişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde çeşitlendirmesini gerektiren performans
göstergelerini içermektedir (MEB, 2008e: 42).
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Yabancılara Türkçe Öğretimi Yapanların Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Şema
Yeterlik alanı
1. Türkçe öğretim sürecini planlama ve düzenleme
1.1. Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni
(ADOBM) hakkında bilgisi vardır.

Öğretim sürecini, ADOBM doğrultusunda planlar.

Öğrenci grubunun ana dili, yaşı, eğitim
seviyesi vd. özelliklerini bilir.

Öğrenci grubunun ana dili, yaşı, eğitim
seviyesi vd. özelliklerine uygun ders
sürecine yönelik planlama yapar.

Öğretim sürecini, ADOBM doğrultusunda öğrenci grubunun ana dili, yaşı,
eğitim seviyesi, kültürel özellikleri, öğrenme ihtiyaçları vd. özelliklerine uygun olarak düzenler.

1.2. Türkçe öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrenme ortamında öğretim stratejilerine uygun fiziksel düzenlemeler yapar.

Öğrenmeyi kolaylaştıracak olumlu sınıf ortamı sağlar.

Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenme
ortamlarını uygun hâle getirir.

Öğrenme ortamını, çağdaş öğrenme
modellerine uygun düzenler.

Öğrencilerin gerekirse akademik Türkçeye yönelik dil becerilerini destekleyecek ortamlara katılmalarını sağlar.

Öğrencilerin, dil gelişimlerini destekleyecek türde sınıf içi ve sınıf dışı (sinema, ev ziyaretleri, bayram törenleri
vb.) etkinliklere katılmalarını sağlar.

Süreç ya da ürün odaklı değerlendirmeler sonunda öğrenme ortamında değişikliklere gider.

1.3. Türkçe öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar kullanabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğretim sürecinde materyal kullanımının önemini bilir.

İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimlerine
ve ihtiyaçlarına uygun materyaller kullanır.

İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimlerine
ve ihtiyaçlarına göre materyaller geliştirir.
Geliştirdiği materyal ve kaynakları bilimsel yollarla test edip meslektaşlarıyla paylaşır.

1.4. Türkçe öğretiminde teknolojik kaynakları kullanabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesi
için teknolojik kaynaklardan yararlanmanın önemini bilir.

Teknolojik araçları etkin bir şekilde
kullanır.

Kullandığı teknolojik kaynakların öğrenme sürecini nasıl etkilediğini değerlendirir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
faydalanacağı internet sitelerini veya
programları bilir.

Öğretim sürecinde başarıyı sağlamak
için teknolojik kaynakları içeriğe ve
öğrenci düzeyine uygun olarak kullanır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önüne
alarak teknolojik kaynakları geliştirir.
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2. Öğrencilerin Dil Becerilerini Geliştirme
2.1. Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Türk dilinin ses, şekil ve anlam bilgisine, Türk kültürü ve edebiyatı bilgisine sahiptir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretim
yöntemlerini içeriğe ve öğrencilerin dil
düzeyine göre kullanır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun dil
öğretim yöntemlerinin birkaçını bir
arada kullanır.

Yabancıl dil olarak Türkçe öğretim
yöntemlerini bilir.

Öğretim sürecinde Türkçenin önemli
yazınsal ürünlerinden örnekler kullanır.

Öğrencilerin ana dili özelliklerini dikkate alıp öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler geliştirir.

Öğrencilerin, Türkçeyi etkili ve doğru
kullanmalarını sağlayacak yollar araştırır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimini daha etkili kılmak için Türk dilinin yapısına uygun yeni metotlar geliştirir ve dener.

2.2. Öğrencilerin dinleme/izleme becerilerini geliştirebilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kullanılan dinleme stratejilerini ve etkinlikleri bilir.

Öğrencilerin düzeylerine ve metin içeriğine uygun dinleme etkinlikleri kullanır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dinleme etkinlikleri geliştirir.

Öğrencilerin daha etkili dinleme/izleme gerçekleştirebilmeleri için alan
yazındaki dinleme/izleme becerilerine
yönelik çalışmaları araştırır.

2.3. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrencilerin Türkçenin hangi seslerini
telaffuz etmede zorlandıklarının farkındadır.

Öğrencilerin kendilerini Türkçe ifade
etmelerinde çeşitli yöntemler kullanır.

Öğrencilerin konuşmada yaşadıkları
sorunlara göre çözümler geliştirir.

Öğrencilerin Türkçenin seslerini telaffuz etmede yaşadıkları sorunların kaynağını bilir.(Anadili özelliği, bireysel
özellikler vs.)

Türkçeye özgü seslerin telaffuzunu kolaylaştırmak için çeşitli alıştırmalar uygular.

Öğrencilerin Türkçeyi doğal ortamlarında seslendirebilecekleri sınıf dışı ortamlar sağlar.
Öğrencilerin Türkçe konuşmalarını
teşvik edici öğrenme programları (dil
partnerliği vb.) düzenler.

2.4. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrencilerin okuma seviyelerini bilir.

Öğrencilerin okuma gelişim düzeylerine uygun farklı yöntem ve teknikleri
kullanır.

Öğrencilerin okuma sorunlarını araştırır ve çözümler geliştirir.

Okuduğunu anlama becerilerini geliştirecek yöntemlerin farkındadır.

Okuduğunu anlama becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirecek yeni yöntem ve metotlar dener ve geliştirir.
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2.5. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrenci grubunun ana dilinde hangi alfabeyi kullandıklarını bilir.

Öğrenci grubunun kullandıkları alfabede Türkçede olan ve olmayan harfleri bildiğinden yazma çalışmalarında
hedef kitleye göre etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin yazılı ürünlerini inceleyerek gelişimlerini takip eder.

Farklı alfabeleri kullanan öğrencilerin
Türkçe yazma sürecinde sorunlar yaşayabileceğinin farkındadır.

Yazım ve imlâ hususunda yaşanan sorunlara yönelik etkinlikler düzenler.

Yazma alanındaki sorunlara yönelik
çözümler bulur ve geliştirir.

Öğrenci grubunun kullandığı alfabe
sistemi hakkında bilgisi vardır.(Örneğin, Kiril, Arap alfabesindeki sesliler
ve sessizler.)

Öğrencilerin dil gelişim düzeylerine ve
ihtiyaçlarına yönelik farklı yöntem ve
teknikler kullanır.

Geliştirdiği çözümleri bilimsel yollarla
geliştirir ve meslektaşlarıyla paylaşır.

Yazım ve imlâda yapılan hataların farkındadır.

2.6. Türkçenin doğru ve etkili kullanımı ve iletişim açısından model olabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Anlatma becerilerinde yabancı kökenli
sözcüklerin yerine Türkçe karşılığını
kullanmaya özen gösterir.

Etkili iletişim kurmak için öğrencilerin
kültürel hassasiyetlerini araştırır.

Türkçeyi doğru kullanmada kendisini
yansız bir şekilde değerlendirir ve geliştirir.

Konuşmalarında söyleyişe, vurgu ve
tonlamaya dikkat eder.

Öğretim sürecinde öğrencilerle olan
iletişiminde beden dilini öğrencilerin
rahatsız olmayacakları şekilde kullanır.

Öğrenciler ile etkili iletişim kurmak
için ders içi ve ders dışı etkinlikler geliştirir.

Öğrencilerin uyruklarına ve dinlerine
göre hangi beden dilinin iletişimde uygun olmadığının farkındadır.

Türkçeyi doğru ve etkili kullanan kişilerin konuşmalarını sınıfta dinletir/izletir veya modeli sınıfa getirir.

Öğrencilerin grup ya da bireysel farklılıklarına saygılıdır.

3. Öğrencilerin Dil Gelişimlerini İzleme Ve Geliştirme
3.1. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amacını
belirleyebilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kazanımlara uygun olması gerektiğinin farkındadır.

Öğrencilerin dil gelişimlerini ve öğrenme sürecini takip edebilmek için
farklı ölçme ve değerlendirme uygulamalarını kullanır.

Öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerinde kat ettikleri sürecin ve başarılarını etkileyen değişkenlerin araştırılması için çeşitli değerlendirmeler yapar.

Süreç ya da ürün odaklı değerlendirme
türlerinin ne zaman kullanılacağının
farkındadır.

Değerlendirmelerini alan yazını da inceleyerek raporlaştırır.
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3.2. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme
ve değerlendirme araç ve yöntemlerini
bilir.

Öğrencilerin Türkçeyi nasıl kullandıklarına ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerini yapılandırılmış ölçme araçlarıyla
belirler.

Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme
ve değerlendirme araç ve yöntemlerin
kullanışlılığını, geçerliğini ve güvenirliğini test ederek kullanır.

Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme
ve değerlendirme araç ve yöntemlerini
hazırlama ve uygulama süreçlerini bilir.

Alan yazındaki ölçme ve değerlendirme testlerini araştırır ve öğrenme sürecine ve kazanımlara uygun olanlarını
kullanır.

Kullanışlılığı, geçerliği ve güvenirliği
uygun ölçme ve değerlendirme araçları
geliştirmede meslektaşlarıyla işbirliği
yaparak yeni ölçme ve değerlendirme
araçları tasarlar.

4. ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARLA / KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMA
4.1. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleriyle ya da diğer yabancı
dillerin eğitimine dönük hizmet veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğretim sürecinin etkili bir şekilde düzenlenmesinde resmi kurumlarla iş birliği yapmanın önemini bilir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine
yönelik sorunların çözümüne ilişkin
söz konusu kurumlarla işbirliği yapar.

Alanda araştırdığı ve geliştirdiği bilimsel raporları ulusal ve uluslararası toplantılarda paylaşarak alana katkı sağlar.

Ulusal ve uluslararası düzenlenen çalıştay, sempozyum vb. toplantılara katılır.

Farklı merkezlerde görev yapan meslektaşlarıyla görüş alışverişi yapar ve iş
birliği içinde çalışır.

4.2. Ulusal ve uluslararası kurumların mesleğe yönelik sunduğu burs ve projelerden faydalanabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Ulusal ve uluslararası kurumların sundukları yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik imkânların farkındadır.

Alana katkı sağlamak için resmi kurumların sağladığı proje imkânlarını
araştırır ve kullanır.

Proje imkânlarından alanına uygun
olarak faydalanır ve gelişme ve sonuçları meslektaşlarıyla paylaşır.

5. YABANCILARA TÜRKÇE ALANINDA MESLEKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAMA
5.1- Mesleki Yeterliklerini Belirleyebilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Sahip olduğu mesleki yeterlikleri belirlemek için öz değerlendirme yapar.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri temelinde yansız biçimde öz değerlendirme
yapar.

Mesleki yeterliklerini belirlerken öğrenci, meslektaş ve yönetici görüşlerinden yararlanır.

5.2- Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
yapılan araştırmaları ve yayınları mesleki gelişimi için takip eder.

Alanıyla ilgili kendisini geliştirecek
eğitim ve seminerlere katılır.

Alanıyla ilgili akademik düzeyde çalışmalar yapar.

Bireysel mesleki gelişim planı oluşturur.

Bilimsel çalışmalarını meslektaşlarıyla
paylaşır.
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5.3- Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreci uygulamalarında bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerin gerekliliğinin farkındadır.

Mesleki gelişimine yönelik araştırmalarında bilimsel araştırma yöntem ve
tekniklerini dikkate alır ve kullanır.

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak yabancı dil olarak Türkçeye yönelik projeler oluşturur.

6. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK/KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞA SAHİP OLMA
6.1- Farklı kültürlere özgü değer, davranış ve tutumlara saygı duyabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğrencilerin kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.

Öğrencilerini derste kendi kültürlerinden örnekler vermeleri için destekler.

Farklı kültürleri tanımak için araştırma
yapar.

Öğrencilerin dinî inançları hakkında
bilgi sahibidir.

Öğrencilerin kültürlerine özgü giysilerine ve sergiledikleri davranışlara yönelik saygılıdır.

Farklı din ve kültüre sahip öğrencilerin
oluşturduğu sınıf ortamını birlikte çalışmaya uygun hâle getirir.

6.2- Öğretim programında kültürlerarası duyarlılığa uygun değişiklikler yapabilme
A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

A3 Düzeyi

Öğretim programında kültürel duyarlılığa uymayan içerikleri fark eder.

Öğretim programında kültürlerarası
duyarlığa uygun düzenlemeler yapar.

Öğretim programında yaptığı kültürlerarası duyarlığa yönelik düzenlemeler
hakkında öğrenci ve meslektaş görüşleri alarak programı geliştirir.

Belirlenen yeterlik, alt yeterlik ve performans görevleri, alan yazında belirtilen sorunlar, Milli Eğitim Bakanlığının
Türkçe öğretmenlerine yönelik belirlediği özel alan yeterlikleri ile konuyla ilgili çalışılmış araştırmalar ışığında
hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi yapanların özel alan yeterlikleri, 6 ana yeterlik
19 alt yeterlik ve 105 performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
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Finansal Okuryazarlık: PISA ve Jump$tart Koalisyonu Bireysel Finans Eğitimi Standartlarının
Karşılaştırılması
Doç. Dr. Hülya GÜVENÇ
Yeditepe Üniversitesi

Finansal okuryazarlık son yıllarda gündeme gelen, daha çok finans dünyasını ve onların müşteri kitlesini ilgili
olarak algılanabilen bir kavramdır. Finansal katılımı artırmada önemli etkisi nedeniyle finans dünyasının da ilgi
duyduğu bir kavram olmakla birlikte, finansal okuryazarlık bireyin refahı ve sağlığı ile doğrudan ilintilidir. Bu
doğrultuda toplumun tamamını yakından ilgilendirmektedir. Finansal okuryazarlık, paranın kullanımı ve yönetimine ilişkin etkili kararlar alma ve bilinçli yargılarda bulunma yeteneğidir ( Noctor, Stoney ve Stradling, 1992).
Finansal okuryazarlık hem toplum hemde birey açısından bir dizi riskin ortadan kaldırılmasında önemli bir etken
olarak görülmektedir. OECD tarafından yürütülen çalışmalar finansal okuryazarlık ile finansal katılım arasında
ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin de etkisiyle bireysel finansal katılımı yalnız ulusal değil uluslar arası düzeyde de önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda OECD finansal
katılımı artırabilmek için finansal okuryazarlıkla ilgili bilinç yaratmak ve ülkelerin dikkatini çekmek için çaba sarf
etmektedir. Ulusal düzeyde bakıldığında finansal okuryazarlığın iki temel etkisi vardır. Bunlardan birincisi bireylerin tasarrufa yöneltilmesi ve tasarruflarının ekonomik gelişme için kullanılabilir olmasıdır (Atkinson ve Messy
2013). Yanı sıra ekonomik krizlerin yönetimi ve etkilerinin derinleşmesinin engellenmesinde önemlidir. Ayrıca
bireyin hatalı finansal kararları, boşanma, intihar ve suç oranı gibi toplumu yakından ilgilendiren sorunlarla da
ilişkilidir. Günümüzde bireyin üzerindeki ekonomik riskler ve sorumluluk artmıştır. Artan yaşam süresi, emeklilik
ve sağlıkla sistemlerinde bireyin aleyhinde bir dizi düzenlemeyi beraberinde getirmektedir (Altıntaş, 2009). Bireylerin kendilerini bekleyen riskleri anlamaları ve bunlara ilişkin tedbir almaları gerekmektedir. Öte yandan tüketime özendiren çeşitli unsurlar ve bunu kolaylaştıran finansal araçlar bir araya gelince bireyleri daha çok harcamaya ve borçlanmaya itmektedir. Bireyi hayata hazırlama görevini üstlenen okul şühesiz bu konuda da önemli rol
oynamalıdır. Bireylerin meslek seçimi, eğitim maliyetlerini karşılamak için alınan krediler gibi önemli finansal
kararları erken yaşlarda alınmaktadır (OECD, 2011). Üniversite eğitimi başta olmak üzere eğitimin maliyetine
bireyin ve ailesinin katkısı artmakta, ancak bu eğitimin finansal karşılığı her zaman kısa vadede görülmemektedir.
Üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı ve düşük ücretler nedeniyle bireylerin bu riskleri erken algılaması gerekmektedir. Erken yaşlarda farklı finansal araçlara erişimde yaygınlaşmaktadır. Örneğin bankamatik kartı kullanımı
ya da cep telefonları aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme araçlarının kullanımı ergenlik çağı öncesine kadar inebilmektedir (PISA,2012). Bu durum finanasal okuryazarlığın da erken yaşlara inmesini gerektirmektedir. Amerika
Birleşik devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde finansal okuryazarlıkla ilgili öğrencilerin kazanması gereken yeterliklerin tanımlandığı ve bu amaçla düzenlenen eğitim etkinliklerinin sistemli olarak ele alınmakta olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri örneğinde 1997 yılında oluşturulan Jump$tart koalisyonu 150
den fazla kurum ve kuruluşu bireysel finans eğitiminin niteliğini artırılması amacıyla bir araya getirmiştir. Okul
öncesinden üniversiteye finanasal eğitim için ulusal standartları belirlemekte, öğretim materyallerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Yanısıra düzenli olarak ulusal düzeyde değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Belirlenen
eğitim standartları çerçeve özelliği göstermekte, yerel gereksinimlere göre uyarlanması beklenmektedir (Jump$tart
Coalition, 2015). Finansal okuryazarlığa sistematik olarak yaklaşan ülkelerin bu konudaki çabalarının değerlendirilmesi amacıyla PISA kapsamında da matematik , fen gibi alanların yanı sıra finansal okuryazarlıkta değerlendirilmektedir. Bu boyuttaki değerlendirmeye ülkemiz katılmamaktadır. Bilindiği gibi PISA en güvenilir uluslararası
eğitim sistemleri performans değerlendirme indeksi olarak kabul edilmektedir. Uluslar arası bir referans olarak
PISA'nın temel amacı her bir ülkenin eğitim sisteminin 15 yaş grubu gençleri ne denli iyi eğittiğini ölçmektir.
PISA veriye dayalı reform hareketlerinin merkezini oluşturmaktadır (Şirin ve Vatanartıran, 2014). Ülkemizde finansal okuryazarlıkla doğrudan ilintili derslerin lise düzeyinde verildiği, ancak matematik, sosyal bilgiler, hayat
bilgisi gibi dersler aracılığıyla öğrencilere temel eğitim düzeyinde de bazı yeterlikler kazandırılmaya çalışıldığı
görülmektedir. Bu çalışmada uluslar arası bağlamda finansal okuryazarlıkla ilgili öğrencilere kazandırılması düşünülen yeterliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada PISA ve Jump$tart Koalisyonu Bireysel Finans Eğitimi standartlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Böyle bir çalışmanın temel eğitim düzeyinde
finansal eğitim ve finansal okuryazarlıkla ilgili bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olacağı, programların bu
bağlamda değerlendirilmesine ve eğitim politikalarının belirlenmesine katkı yapacağı düşünülmektedir.Bu çalışma
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doküman analizine dayalı bir çalışmadır. Öncelikle PISA ve Jump$tart Koalisyonunun finansal okuryazarlığı nasıl
tanımladığı incelenmiştir. Temel eğitim düzeyinde hangi yeterlik ve becerilerin hangi bağlamda incelendiği belirlenmiştir. Bu yeterlikler Bloom Taksonomisini yeniden düzenlenmiş haline göre tablolaştırılmış, böylece hem
içerik hemde bilişsel süreçler boyutunda finansal okuryazarlığın nasıl tanımlandığı ortaya konulmuştur. Bloom
taksonomisinin yeniden gözden geçirilmiş hali bilgi ve bilişsel süreçler olmak üzere iki boyutlu yapıdadır. Bilgi
boyutu olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve bilişötesi bilgilerden oluşmaktadır. Öte yandan bilişsel
süreçler, hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma basamaklarından oluşmaktadır. PISA
tarafından tanımlanan finansal okuryazarlık standartları ve Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan standartlar
bu iki boyutlu yapıya göre incelenerek karşılaştırılması yapılmıştır.PISA‘ ya göre finansal okuryazarlığın içeriği
Para, Alım ve Satım İşlemleri, Finans Yönetimi ve Planlaması, Risk ve Kazanç, Finansal Dünya olmak üzere dört
konu alanından oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan Jump$tart Koalisyonu Bireysel Finans
Eğitimi programı incelendiğinde ise içeriğin, Harcama ve Biriktirme, Kredi ve Borç, Çalışma ve Gelir, Yatırım,
Risk Yönetimi ve Sigorta ile Finansal Karar Alma konu alanlarından oluşmaktadır. Her bir konu alanı için farklı
standartlar tanımlanmıştır. PISA 15 yaş grubu için finansal okuryazarlık standartlarını tanımlarken Jump$tart Bireysel Finansal Eğitim programı okul öncesinden başlayan bir programdır. Bu nedenle Jump$tart Bireysel Finasal
Eğitim programı bilişsel süreçler açısından alt basamaklardan başlamaktadır. Ancak hem PISA hemde Jump$tart
programı aynı yaş grubu için analiz ve değerlendirme düzeyine odaklıdır.
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Çok Boyutlu Bir Yapının Aşamalı Tepki Modeli ve Çok Boyutlu Aşamalı Tepki Modeli İle İncelenmesi
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Adnan Menderes Üniversitesi

Kaygı genellikle gelecekle ilgili insanı üzen ve sıkan bir bekleme hali olarak tanımlanır. Güvensizlik duygusu ile
karışık bir heyecan durumudur (Öncül, 2000). Kaygı (anksiyete) 'nesnel olmayan bir tehlikeye karşı duyulan endişe duygusu' olarak tanımlanır. Yüksek düzeyde kaygıya sahip olan kişiler fizyolojik ve psikolojik belirtiler geliştirirler. Bununla birlikte orta düzeydeki kaygının organizmayı uyarıcı, koruyucu ve motive edici özelliği vardır.
Kaygı iyi yönetildiğinde, bireyin başarılı olmak için daha fazla çalışmasına, yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem
almasına yardımcı olmaktadır (Akgün, Gönen ve Aydın, 2007). Kaygının ölçülmesi konusu literatüre yaklaşık 50
yıl önce girdiği söylenebilir. 1951 yılında öğrenme psikologu Taylor’un gözkapağının hareketlerini koşullandırma
yolu ile incelerken yaptığı bir deney sırasında bireyin kaygısını ölçmek zorunluluğu ortaya çıkınca Taylor, “Taylor
Açık Kaygı Ölçeği” geliştirmiştir (Bindak, 2005). Durumluluk ve sürekli kaygının ölçülmesi amacıyla kullanılan
alanyazındaki önemli ölçeklerinden biri Spielberg’in “Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri” dir. “Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri” durumluluk ve sürekli kaygı seviyelerini ayrı ayrı saptamak amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970), geliştirilmiştir ve envanter Spielberger’in İki Faktörlü kuramından kaynaklanmıştır
(Öner ve Le Compte, 1983). Kaygı…vb. örtük özellikleri ölçmek için kullanılan ölçme araçlarında temel olarak
maddelerin ölçmek istedikleri özellik ile olan ilişkisi incelenir. Hambleton ve Swaminathan (1991), bir madde
tepki modelini “bireylerin belli bir alandaki doğrudan gözlenemeyen yetenekleri ya da özellikleri ile bu alanı yoklayan sorulardan oluşan test maddelerine verdikleri yanıtlar arasında bir ilişkiyi tanımlayan model” olarak ifade
etmişlerdir. Madde tepki kuramında (MTK) bireyin yetenek düzeyi, maddeye verdiği yanıt aracılığı ile kestirilir.
Bu nedenle MTK modelleri, bireyin maddeye verdiği yanıtlar ile bireyin yetenek düzeyi ve maddenin özelliklerini
ilişkilendirir (Uyar ve arkadaşları, 2013). Söz konusu duruma göre MTK, model temelli ölçmelere dayanır (Emretson ve Reise, 2000). MTK’de ikili ve çoklu puanlanan maddeler için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Kullanılan
modelin seçiminde maddelerin puanlama türü ile birlikte ölçülen yapının boyutluluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Tek boyutlu yapılar için tek boyutlu MTK modelleri, çok boyutlu yapılar için ise çok boyutlu MTK modelleri kullanılmaktadır. Luecht ve Miller (1992)’den aktaran Sünbül’ün (2011) ifadesine göre, çok boyutlu
MTK’ye ilişkin kalibrasyon yöntemlerinde gelişmeler olmasına rağmen, çok boyutlu MTK’nin pratikteki uygulamalarında büyük bir artış olmamıştır. Pratikte artış olmamasının başlıca nedenleri olarak; boyutluluğun belirlenmesinde ve yorumlanmasında uzlaşıya varılmış ve en iyi yöntem olarak kullanılabilecek bir yöntemin bulunmamasını, bu durumun açımlayıcı faktör analizinden kaynaklanan problemlerle daha karmaşık hale geldiğini, çok
boyutlu MTK’nin az sayıda madde ile sağlıklı kestirim vermeyeceğini, çok boyutlu MTK sürecinde kestirilecek
olan parametre sayısındaki artıştan kaynaklı olarak sıkıntılar meydana geldiğini belirtmişlerdir. Çok boyutlu
MTK’nin getirdiği karışıklıklardan ve tek boyutlu modellerin daha sade olmasından dolayı, çok boyutlu yapıların
tek boyutlu MTK çerçevesinde analizine dayanan uygulamalara sıkça başvurulmaktadır. Bu noktada “Herhangi
bir çok boyutlu MTK modeli tek boyutlu bir MTK modelinin alternatifi olabilir mi?” sorusunu sormak yerinde
olacaktır. Bu nedenle bu araştırmada çok boyutlu bir yapının tek boyutlu ve çok boyutlu bir MTK modeli ile analiz
edilmesi ile elde edilen analiz sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu alışmada çok boyutlu bir yapının analizinde kullanılan tek boyutlu model aşamalı tepki modeli (ATM) ve çok boyutlu model ise çok boyutlu aşamalı
tepki modelidir (ÇBATM).Bu araştırmada iki farklı aşamalı tepki modeli karşılaştırılmıştır. Çalışma bu açıdan
ilişkisel türden araştırma modelidir. Çalışmanın bulguları, Spielberg’in sürekli kaygı ölçeğinin sonuçlarından elde
edilmiştir. Ölçek, Bartın ilinde çeşitli liselerde öğrenim gören toplam 783 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerinin
analizine geçmeden önce kullanılan verinin boyutluluğu incelenmiştir. Bunun için ilk olarak SPSS 15.0 programında 20 madde için açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Kullanılan veri faktör analizi için gerekli sayıtlıları (normallik ve örneklem büyüklüğü) karşıladığı için mevcut veriler üzerinden faktör analizi gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda faktör sayısına karar verirken her bir faktörün toplam varyansa yaptığı katkıya bakılmalıdır
(Çokluk ve diğerleri, 2010). İkinci bileşenden sonra açıklanan varyans oranlarında keskin bir düşüş görülmüştür.
Üçüncü bileşenden sonra bileşenlerin varyansa yaptıkları katkı hem çok küçük hem de yaklaşık olarak aynıdır.
Yamaç-birikinti grafiği incelendiğinde üçüncü noktadan sonra eğimin bir plato yaptığı görülmüştür. Bu açıdan
faktör sayısının 2 olduğuna karar verilmiştir. Kullanılan yapının iki boyutlu olduğunu doğrulamak için FACTOR
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9.3 programından yararlanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre model-veri
uyumu RMSR değeri ile değerlendirilmiştir. Hesaplanan RMSR değeri Kelley’nin ölçüt değerini (0,0358) katlıyorsa seçilen modelin veri için iyi olduğu söylenemez (Kelley,1935). Elde edilen RMSR değeri 0,0683 olarak
hesaplanmış, kullanılan verinin 2 faktörlü modele uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca FACTOR 9.3 çok
kategorili yapının boyutluluğunu ortaya koymak için polikorik korelasyon matrisine dayalı olarak bir paralel analiz
gerçekleştirmektedir. Paralel analiz sonucu yapı için 2 faktörlü yapıyı önermiştir. Ayrıca IRTPRO programında
yapılan bir analizle yerelbağımsızlığın sağlandığı görülmüştür. Veri analizi için IRTPRO programında (ATM) ve
(ÇBATM) seçilerek Maximum Likelihood (MML) yöntemi ile madde kalibrasyonu yapılmıştır.Kullanılan verinin
ATM ve ÇBATM ile kalibre edilmesi sonucu elde edilen negatif log likelihood (-2*LL) değerleri sırasıyla
37622,93 ve 37014,65’tir. 20 serbestlik derecesinde modellere ait (-2*LL) değerlerinin farkı test kritik değerinden
(X2kritik=39,997) manidar bir şekilde farklıdır. Buna göre ATM ile ÇBATM arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık vardır. IRTPRO istatistik programının klavuzuna göre hangi modelin loglikelihood değeri daha küçükse o model veriye daha iyi uyum sağlamaktadır. Çalışmada ÇBATM’ye ait (-2*LL) değeri daha küçük olduğu
için, ÇBATM’nin ATM’den daha iyi olduğu sonucuna ulaşılır. Hangi modelin veriye daha iyi uyum sağladığını
belirlemek için tek başına (-2*LL) değeri yeterli olmayabilir. IRTPRO, uyum istatistiklerinden AIC (Akaike Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion ) ve RMSEA değerlerini hesaplamaktadır. AIC ve BIC
ne kadar düşükse, kullanılan modelin doğru olma olasılığı o kadar yüksektir (Dziak ve arkadaşları, 2012). RMSEA
değerinin de sıfıra yakın olması istenir. ATM’ye ve ÇBATM’ye ait AIC değerleri sırasıyla 37782.93 ve 37214,
65; BIC değerleri 38155.99 ve 37680.97 ve RMSEA değerleri 0, 05 ve 0,04’tür. Buna göre ÇBATM’ye ait uyum
istatistikleri ATM’ninkilerden daha küçük olması sebebiyle ÇBATM’nin veri ile daha iyi uyum sağladığı söylenebilir. Sonuçta, çokboyutlu yapıların analizinde tekboyutlu MTK modellerinin kullanılması sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle verinin yapısına uygun MTK modelinin seçilmesi gerekir.
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Academic resiliency is a concept that catches the attention of researchers since this special group of students exhibit achieve unexpected achievement levels despite of their disadvantages in their lives such as low socio-economic
status, poor family structure, bad educational opportunities, etc. OECD reports show that Turkish students provide
an excellent source of data with their high rankings among the other countries (OECD, 2013). As (Fındık & Kavak
(2013) stated, Turkey was among the eight countries with the highest resiliency rates. In parallel to this, in Turkey,
there are some studies focused of resilient student (Aydin & Kalender, 2014; Aydiner & Kalender, 2014a, 2014b).
A general finding from these students can be expressed as follows: resilient student have different opinions for
teacher and school as compared to whole body of students, and this seems to bring them high achievement. These
studies are of importance since they provide information that can help us understand the mechanics which allows
students from low socio-economic status become highly achieving students. Family structure is one of the key
variable in explaining student achievement. On the other hand, all these studies stated above focused students’
opinions as the main data source. However, research showed that teacher is another factors in achievement of
resilient students, as reported by students (Goodman, 2008; Oswald, Johnson & Howard, 2003; Kasimoglu-Demir
& Kalender, 2014). In the literature, there is a gap that is needed to be filled up. What are the relationship between
teacher-related factors, as reported by teachers, and achievement level of students? In the present study some
factors regarding teachers (Learning Hindrance, Parent Participation, Teacher morale, Teacher intentions, Teacher
Monitoring, and Teacher Appraisal) were included in a regression model to relate them with reading literacy of
students. The result of the present study are expected to help those who are interested in resilient students in
teacher-related variables that foster achievement levels.In the present study, three groups were defined. OECD’s
Economic, Social and Cultural Status index was used to define the groups. This index is calculated by each student
in the sample and reflects students’ parental occupation, the highest level of parental education, home educational
resources was used for socio economic status grouping. First the lowest quartile students based on this index was
determined (n=1200) and then these students were re-grouped using reading literacy scores: (i) the highest, (ii)
lowest quartiles and the remaining (iii) in reading literacy score were selected. Number of students in the sample
are as follows: resilient (n=300, Mreading = 342.7374, Proficiency Level = 1a), low-achievers (n=300, Mreading
= 538.6343, Proficiency Level = 3), and typical low socio-economic status students (n=600, Mreading = 419.5464,
Proficiency Level = 2). It should be noted that -resilient students were observed to have a mean reading score
higher than OECD mean which was set to 500. Then PISA’s school data was used to match these students’ teacher
characteristics, which constituted main data set for the study. Ordinary least squares linear regression was run for
each groups separately. In the regression models, teacher-related factors were independent variables, whereas reading literacy scores the dependent one. Items which constituted the factors (Learning Hindrance, Parent Participation, Teacher morale, Teacher intentions, Teacher Monitoring, and Teacher Appraisal) were used in the regression model to obtain observed indicators for achievement models.Analyses showed that significance and standardized values of the observed variables varied across three groups. Different factor loadings indicated that students
consider importance levels of the variables differently. In other words, patterns of the relationships seemed to be
differentiated between resilient and non-resilient students. It was observed that strong of the relationships between
teacher-related variables and achievement were stronger as compared to the other two groups, highlighting importance level of teacher once again in resiliency. Thus resilient students should be provided differently in terms
student-teacher interaction. The results can be useful in developing policies with regard to increasing achievement
levels of low achieving students from poorer backgrounds.
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Bir testi oluşturan temel öğe onu oluşturan maddelerdir. Test içindeki maddeler ne kadar kaliteli ise testin de
kalitesi o derece yüksek olur. Madelerin ve testlerin kalitesini gösteren değerlere genel olarak psikometrik özellikler denmektedir. Klasik test teorisine göre madde istatistikleri, madde tepki kuramına göre madde parametreleri
testin kalitesini gösteren psikometrik özelliklerdir. Testlerin psikometrik özelliklerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin testin uzunluğu, testin uygulandığı grubun büyüklüğü, testi geliştiren bireylerin deneyimi,
deneme uygulamasının yapılıp yapılmadığı vb. testin psikometrik özelliklerini etkileyen faktörlerdendir. Bu faktörlerden biri de testteki maddelerin türü ya da formatıdır. Eğitim ve psikolojide ölçülmek istenen özelliklerin
birçoğu farklı madde formatından yararlanarak ölçülebilir. Ancak belirli özellikleri ölçmek için hangi madde formatının kullanılacağı sorunu genellikle testi geliştiren kişi ya da kişilerin kararına bağlıdır. Oysa hangi madde
formatının kullanılacağına karar verirken madde formatının testin geçerlik ve güvenirliğine, test ve madde parametrelerine etkisini dikkate almak yararlı sonuçlar verecektir. Madde formatının test ve maddelein psikometrik
özelliklerine etkisine ilişkin hem yurt dışında hem de Türkiye’de çok sayıda çalışma bulunmatadır. Yurt dışında
yapılan eski tarihli çalışmalar klsik test kuramına dayanırken yeni tarihli çalışmaların madde tepki kuramına dayandığı görülmektedir (Lam, 2012; Hagge, 2010Salahi, 2013; Lissitz, Hou & Slater, 2012; Haigh, 2011; Griffo,
2011; O’neil & Brown, 1997; Lancester, 1987; Mainhoff, 1986; Kubinger & Gottschall, 2007; Wilcox & Pollock,
2014). Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle klasik test kuramına dayalı analizlerin yapıldığı
görülmektedir (Kan & Kayapınar, 2006; Morgil &Yılmaz, 2001; Aydın, 1993; Cömert 2010; Büyükturan & Demirtaşlı, 2013;Bayır, 1998). Diğer yandan yurt dışında yapılan çalışmalarda karışık formatlı (mixed format) testler
üzerinde çalışmalar yapıldığı, genellikle farklı formattaki soru sayılarının eşitlenmediği gözlenmektedir. Yapılan
araştırmalarda elde edilen parametre veya istatistiklerin arasındaki korelasyonların büyüklüğü veya farkların büyüklüğü incelenmiş ancak öğrenci puanlarındaki farklılıkların kaynağı olarak madde formatının etkisi yeterince
ele alınmamıştır. Açıklanan problem durumuna bağlı olarak bu araştırmada iki temel soruya cevap aranacaktır.
1.Aynı davanışları ölçen farklı formattaki maddelere ilişkin parametreler ve istatistiklerdeki değişimler istatistiksel
olarak önemli midir? 2.Aynı davranışları ölçen farklı formattaki maddeler öğrenci puanlarının değişkenliğinde
sistematik bir etkiye sahip midir? Araştırma uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmada uygulama yapılan çalışma
grubu, Ankara’daki farklı üniversitelerin eğitim fakültesine kayıtlı 2-4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu
öğrencilerde aranan ölçüt ise ölçme ve değerlendirme dersini kredili olarak alıp başarılı olmaktır. Çalışma grubu
300 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu belirlen ölçüte uyan ve çalışmaya gönüllü katılan öğrencilerden oluşturulmuştur. Üç farklı formattan oluşan testler tek bir oturumda uygulanacağı için her bir testte 20 ve toplamda 60
sorunun uygulanmasına karar verilmiştir. Araştırmada kullanılacak “ölçme ve değerlendirme” başarı testini oluşturmadan önce hangi davranışların ölçülmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu amaçla üniversitelerin eğitim fakültelerinde verilen ölçme ve değerlendirme derslerine giren 5 öğretim (1 öğretim görevlisi, 2 yardımcı doçent ve 1
doçent) elemanının görüşlerine başvurularak öğrenci başarısının belirlemek için ölçülmesi gereken ilk 20 davranışın ne olacağı sorulmuştur. Bu aşamadan sonra öncelikle ölçülmesine karar verilen 20 davranışa ilişkin çoktan
seçmli sorular belirlenmiştir. Araştırmada temele alınan çoktan seçmeli sorular özel bir dersanenin deneme sınavlarında kullanlar arasından seçilmiş sorulardır. Bu soruların her biri 500 – 3000 öğrenciye uygulanan 10 farklı
deneme sınavının sadece birinde kullanılmıştır. Deneme sınavlarının verileri üzerinde klasik madde analizleri ve
madde tepki kuramına dayalı analizler yapılmıştır. Bu maddelerden istatistikleri (ayırıcılık ve güçlük) ve parametre
değerleri (a ve b parametreleri, madde bilgisi) uygun olan 20 tanesi seçilmiştir. Seçilen çoktan seçmeli maddelerin
her biri doğru yanlış ve kısa cevaplı soru formatına dönüştürülmüştür. Çoktan seçmli, doğru yanlış ve kısa cevaplı
maddelerin aynı davranışları ölçme düzeyini belirlemek için Liker tipi ( 1. Hiç ölçmüyor, 2. Kısmen ölçüyor, 3.
Tamamen ölçüyor) bir araç geliştirilmiş ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların % 80 üzerinde tamamen
ölçüyor düşüncesinde uzlaştığı görüldüğünden, sorular üzerinde önerilen bazı küçü düzeltmeler yapıldıktan sonra
testlerin uygulamasına geçilmiştir. Uygulama yapılmadan önce ders sorumlularından izin alınmıştır. Uygulama
yapılırken öğrencilere testin amacı, uygulama süresi, cevaplama ve puanlama yöntemi, gönüllü katılımın gerekliliği vb. konularında açıklamalar yapılmıştır. Farklı sınıflarda yapılan uygulamalarda sıra etkisini kontrol etmek
amacıyla testlerin öğrencilere veriliş sırası değiştirilmiştir. Öğrencilerden cevaplarını optik forma işaretlemeleri
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ve yazmaları istenmiştir. Uygulama sonunda çoktan seçmli ve doğru yanlış soruların cevapları makine ile otomatik
puanlanmıştır. Kısa cevaplı testler ise üç ölçme - değerlendirme uzmanı tarafından 1-0 formatında yapılmış, en az
iki uzmanın aynı puanı vermesi ölçüt olarak ele alınımıştır. Verilerin analiz aşamasında klasik test kuramı çerçevesinde madde güçlükleri, madde ayırcılıkları, testin ortalama güçlüğü, testin ortalama ayırıclığı ve iç tutarlık
güvenirlikleri hesaplanmıştır. Madde tepki kuramı çerçevesinde a, b ve c parametreleri (Kısa cevaplı testlerde şans
başarısı beklenmediğinden a ve b parameteresi ele alınmıştır.), madde ve test bilgi fonksiyonu, değerleri hesaplanacaktır. Elde edilen istatistik ve parametreler değerleri arasındaki korelasyonlar hesaplanmış, güçlük, ayırıcılık,
güvenirlik değerleri arasındaki farklılıklar için önemlilik testleri yapılmıştır. Diğer yandan madde formatının öğrenci puanlarındaki değişkenlikte sistematik etkisi olup olmadığını belirlemek için genellenebilirlik kuramına dayalı analizler yapılmıştır.Analiz sonuçlarına göre farklı madde formatının test ve maddelerin psikomoetrik özellikleri üzerinde göreceli bir etkisi bulunmaktadır. Farklı formattaki maddeler için elde edilen istatistik ve parametreler değişmektedir. Farklı formattaki soruların öğrenci puanlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu ortaya konulmuştur.
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Likert Tipi Ölçeklere Farklı Bir Yaklaşım: Gülen Yüz Ölçeği (Smıley Face Scale) İle Kelime Tabanlı
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Eğitim alanında meydana gelen gelişmeler nedeniyle öğretmen, psikolog ve araştırmacılar, uygulanan anket değerlendirme tekniklerini geliştirmenin ve yeni standartlar belirlemenin giderek daha da önem kazandığını vurgulamaktadır (McMillan, 2000). Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyali olarak tanımlanmaktadır. Diğer veri toplama
tekniklerine (görüşme, gözlem) göre farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara hızla uygulama olanağının olması
ve maliyetinin daha düşük olması gibi avantajları vardır. Anketlerde yer alan soruların genel olarak birbirlerinden
bağımsız olduğu, ayrı olayları ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir. Ancak araştırmanın amacına göre anketlerin
bir bölümünde ya da tamamında öğrencilerin derse yönelik tutumları, öğretmenin sınıf yönetimi davranışları, kütüphaneyi kullanma sıklığı, öğrenme stratejileri gibi özelliklerin de ölçüldüğüne rastlanır. Bu tür anketlerde yer
alan soruların ilişkili türden sorulardan oluşması ve ilgilenilen özelliği ölçmeye yönelik olması beklenir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Kelime tabanlı (katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum vb.) anket değerlendirmeleri yerine kullanılan görsel biçimdeki değerlendirmeler, özellikle okuma yeteneğinden yoksun ya da okuma alanında eksiklikleri olan katılımcılara etkin olarak uygulanmaktadır. Bu konuda çok
sayıda araştırmacı tarafından, asık surattan öfkeli surata, sevimli hayvan figürlerinden gülen surat figürlerine kadar
çeşitli cevaplama kriterleri sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; eğitim alanında yapılan anket değerlendirmelerinde görsel ölçme tipleri ile kelime tabanlı ölçek tipleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını test etmektir. Bununla birlikte eğitim ve yaş gibi demografik değişkenlerin, ölçeklerin anlaşılması üzerinde anlamlı bir
farklılığının olup olmadığı araştırılacaktır. Bu çalışmada, genellikle eğitim durumu göz önüne alınarak kullanılan
görsel ölçek tiplerinden biri olan gülen yüz (smiley face) ölçek tiplerinin yüksek bağlamlı toplumlarda farklı amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı test edilecektir. Görsel ölçek tiplerinin çoğu durumda katılımcıların görüşlerini
daha güvenilir ve geçerli olarak yansıtıp yansıtmadığını gözlemlemek ve kelime tabanlı ölçekler ile karşılaştırmak
ve etkinliğini değerlendirmek bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Ayrıca her iki ölçekteki madde
özellikleri de karşılaştırılacak, madde puanlarının toplam puanlarla olan ilişkisi analiz edilecektir.Araştırma nicel
yönelimli bir model analizini esas almaktadır ve araştırmanın yöntemi, tarama (survey) araştırmasıdır. Bir konuya
ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. gibi özelliklerinin belirlendiği
genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara tarama araştırmaları
denir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Araştırmada tarama araştırması olan
5’li Likert tipi ölçeklerle hazırlanmış ders ve öğretim üyesi değerlendirme formu şeklindeki anketler, Ankara ilinde
bir üniversitenin lisansüstü seviyesinde öğrenim gören 100 öğrenciye uygulanacaktır. Katılımcıların ders ve öğretim görevlisi ile ilgili olarak hazırlanmış sorulara hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nerede ve ne kadar katılıp katılmadığı ölçülecek, değerlendirme maddelerinin görüşlerini yansıtıp yansıtmadığı sorulacak ve her bir maddeyi
onaylama derecesini göstermek üzere cevaplaması istenecektir. Veri toplama işlemi öncelikle görsel biçimli anketler ile yapılacak sonrasında 7 ile 14 gün süre içerisinde aynı kişilere kelime tabanlı anket uygulanarak gerçekleştirilecektir. Bu maddelere verilen cevaplar; kesinlikle katılmıyorum ise 1 puan, katılmıyorum ise 2 puan, ortadayım ise 3 puan, katılıyorum ise 4 puan, kesinlikle katılıyorum ise 5 puan verilerek puanlama yapılacaktır. Değerlendirme maddeleri bu şekilde cevaplandırıldıktan sonra puanlar toplanarak toplam puan elde edilecek ve bu
sonuçlara göre madde puanlarının toplam puanla olan ilişkisine bakılacak ve her iki ölçekteki madde özellikleri
de karşılaştırılacaktır. Analizler SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Elde edilen verilere bağımsız örneklem t-testi (independent sample t-test) ve bağımlı örneklem t-testi (paired sample t-test) uygulanacaktır.Bu araştırma sonucunda, katılımcılara uygulanan anket sonuçları değerlendirilerek, SPSS uygulaması ile testlerin güvenirlik ve geçerlik katsayıları ile testte yer alan maddelerin analizi ve madde puanlarının toplam puanlarla
korelasyonları hesaplanarak, iki ölçek tipi arasında anlamlı düzeyde manidar bir fark olup olmadığını karşılaştırmak hedeflenmiştir. Özellikle çocuklara ve yetenek eksikliği olan katılımcılara uygulanan anket değerlendirmelerinde, yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerlik sonucu veren gülen yüz ölçek tipinin, yüksek lisans ve doktora öğrencileri üzerinde uygulandığında da etkili olup olmadığı ve kelime tabanlı ölçek tipleri ile karşılaştırılarak yapılan
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analizler ve elde edilen sonuçlara dayanarak yapılan araştırma ile aralarında manidar bir fark olup olmadığı görülmek istenmiş ve ayrıca gülen yüz ölçek tipinin güvenilir, geçerli, kullanımı kolay ve etkin bir ölçek tipi olup
olmadığı sonucuna ulaşılmak istenmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerin, ülkemizde daha önce böyle
bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle, bundan sonraki dönemlerde yapılacak araştırmalara da kaynak oluşturması hedeflenmiş ve bu nedenle araştırmanın daha da önemli hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Araştırma, "öğretmenlerin öz benlik değerlendirmesinin damgalama eğilimine ne derecede ve hangi yönde etki
etmektedir?" sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılmaktadır. Günümüzde öğretmen yeni nesilleri yetiştirme ahlaki sorumluluğu olan ve aynı zamanda bu sorumluluk kapsamında öğretmenler değişimin bel kemiği olarak değerlendirilmektedir (Fullan, 1993; 2002). Fullan'ın (1993, 2002) nesilleri yetiştirmesini istediği öğretmenler, ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olmalılar ki bu ahlaki sorumluluğu tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilsinler. Öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sırasında girdikleri etkileşimlerin,
genel olarak öğrenme ve öğretme etkinliklerinin niteliği üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu (Cadima, Leal
ve Burchainal, 2010; Kaplan ve Maerh, 2007; Pintrich ve Schunk, 2002) öne sürülmektedir. Bu etkileşimlerin
sağlıklı olabilmesi için öğretmenlerin psikolojik durumları yakından takip edilmeli ve incelenmelidir. Öğrenciler
tarafından rol model alınan öğretmenlerin psikolojik rahatsızlıklara bağlı olumsuz davranışları en kısa yoldan ve
hızlı bir şekilde tespit edilmeli ve öğrencilerin olumsuz yönde etkilenmeleri engellenmelidir. Yukarıda bahsedilen
kısa yoldan ve hızlı tespit için ise öğretmenler birçok açıdan değerlendirilmelidir. Bu araştırmada öğretmenlerin
davranışına, dolaylı olarak da eğitime etki eden iki faktörün (öz benlik algısı ve damgalama) etkisi araştırılacaktır.
Öz benlik değerlendirmesi, bireylerin kendileri, diğerleri ve toplum hakkında ulaştıkları temel bilinçaltı sonuçları
olarak ifade edilmektedir (Judge ve arkadaşları, 1998:18). Ampirik araştırmalar; öz benlik değerlendirme kavramının akademik başarı (Rosopa & Schroeder, 2009), kariyer hakkında karar verme (Koumoundourou, Tsaousis,
& Kounenou, 2011), süreçle başa çıkma (Kammeyer-Mueller, Judge, & Scott, 2009) içsel motivasyon (Grant &
Sonnentag, 2010), fiziksel çekicilik (Judge, Hurst, & Simon, 2009) ve duygusal zeka (Kluemper, 2008) kavramları
ile ilgili olduğu göstermiştir. Dolayısıyla, öz benlik algısı olumlu yönde olmayan öğretmenlerin eğitim ortamını
olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülebilir. Damgalama ise, bireyleri etiketleme, bir kalıba sokma, ayrıştırma,
bireyde statü kaybı yaratma ve ayrımcılık yaratma olarak tanımlanmaktadır (Link and Phelan, 2001). Damgalama,
toplum tarafından yapılan kalıplara sokma ile tetiklenen sosyal statü kaybı olarak tanımlanabilir (Ritsher and Phelan, 2004). Dolayısıyla, damgalanan öğretmenlerin damgalayan kişi veya grup tarafından kendilerine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilenmesi sonucunda çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşama olasılıklarının yüksek
olması beklenebilir. Bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin damgalama üzerindeki etkisi tespit edilecektir. Araştırma neticesinde bahsedilen kavramlar arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetinin belirlenmesiyle birlikte, öğretmenlerin davranışlarını etkileyen kavramlara öz benlik değerlendirmesi kavramı da eklenmiş
olacaktır. Bu kavramın eklenmesi, davranış bozukluğu olan veya davranış bozukluğu oluşma ihtimali olan öğretmenlerin tespitini kolaylaştırarak geleceğin yetişkinleri olacak olan öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilecektir.Öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin damgalama üzerine etki derecesi ve yönünün belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada nedensel tarama nicel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Analizler yapılırken SPSS
21.0 istatistik programından istifade edilecektir. Araştırmaya katılanların demografik bilgileri alınarak katılımcıları tanımlayıcı istatistiki bilgiler elde edilecektir. Müteakiben anketler dağıtılarak katılımcılardan anketlerde yer
alan soruları cevaplandırmaları istenecektir. Anketlerin toplanmasının ardından katılımcılar tarafından verilen bilgilerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılacak ve değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon
analizleri ile tespit edilecektir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde resmi ve özel okullarda okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde görev yapmakta olan 63.180 öğretmen oluşturmaktadır. Evreni oluşturan
öğretmenlerin %30.4'ü kadın, %69.6'sı erkektir. Evrende farklı okul türünün (resmi, özel) olmasının araştırmanın
sorunsalı üzerine herhangi bir etkisinin olmayacağı beklenmektedir. Diğer taraftan evrende farklı okul kademelerinin (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) varoluşunun, araştırmanın sorunsalı üzerine etki etmesi beklenmektedir. Bu nedenle evrenden örneklem seçiminde olasılıklı yöntemlerden birisi olan tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılacaktır. Her okul kademesi farklı tabaka olarak ele alınacaktır. Her tabakada yer alan okuldan öğretmen
sayısı oranı nispetinde rastlantısal olarak örneklem seçilecektir. Ankara ilinde okul öncesi öğretmeni sayısı 4.389,
ilkokul öğretmeni sayısı 19.022, ortaokul öğretmeni sayısı 17.834, ortaöğretim öğretmeni sayısı ise 21.935'tir.
Evrenin %7'sini okul öncesi öğretmenleri, %30.1'ini ilkokul öğretmenleri, %28.2'sini ortaokul öğretmenleri,
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%34.7'sini ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde bu oranlar baz alınacaktır.1.Yaman ve
Güngör'ün (2013) geliştirdiği damgalama ölçeğinde yer alan ifadelerde iyileştirmeler ve uyumlaştırma yapılması
sonucunda Cronbach Alpha katsayısının daha da iyi seviyeye ulaşması, 2.Öz benlik değerlendirmesi olumlu olan
öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin düşük seviyede olması, 3.Öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin
orta seviyenin üzerinde bir değerde olması, 4.Erkek öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin kadın öğretmenlerden farklılaşmaması, 5.Öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin okul seviyesi (okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, orta öğretim) odaklı olarak farklılaşmaması, 6.Öğretmenlerin öz benlik değerlendirmelerinin okul türü
(resmi, özel) odaklı olarak farklılaşmaması, 7.Öğretmenlerin damgalama seviyelerinin orta seviyede olması ve
8.Öğretmenlerin damgalamanın alt boyutlarından etiketleme boyutunda damgalama seviyelerinin ayrışması beklenmektedir.
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Genel olarak uzaktan eğitim terimi öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunmaları ile gerçekleşen eğitimi ifade etmektedir. Günümüzde ülkemiz yükseköğretiminde uzaktan eğitimde önlisans, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans programları düzeyinde yürütülmektedir. IT' deki hızlı gelişmeler öğretim ortamlarının
yeniden şekillenmesi ve yapılandırılmasına neden olmaktadır. Öğretim ortamlarının yeniden yapılandırılmasında
uzaktan öğretim belirleyici konuma gelmiştir. Bu yeni öğretim ortamı öğrencilerin bilgi teknolojileri okura yazarlığı ile yakından ilgilidir. Ülkemizde uzaktan öğretim ile en yaygın biçimde yürütülen öğretim faaliyeti YÖK ortak
dersleri olan Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı ve AİTT' dir. Öğrencilerin bu yeni öğretim ortamına adaptasyonu
teknoloji kabul düzeyleri (TAM) ile ilişkili olup bu çalışmada YÖK ortak derslerini alan öğrencilerin teknoloji
kabul düzeyi belirlenerek uzaktan öğretime ilişkin tutumları betimlenmeye çalışılmıştır.Yüzüncü Yıl Üniversitesi
lisans ve önlisans programlarına kayıtlı 6500 birinci sınıf öğrencisi arasından seçilen 250 öğrenci bu araştırmanın
örneklemini oluşturmuş ve bu öğrencilere teknoloji kabul modeli kapsamında hazırlanan bir ölçek uygulanmıştır.
Ölçekten elde edilen veriler Yapısal eşitlik modellemesiyle analizlenmiştir.Öğrencilerin uzaktan öğretim kabul
düzeylerini belirleyen en önemli latent değişken kullanılan sistemin kullanım kolaylığı ve kullanışlılığı olmuştur.
Ders materyallerinin zenginliği, ders materyallerine istenilen zaman ulaşılabilmesi ve asenkron ders olanaklarının
öğrencilerin öğretim sürecine ilişkin pozitif bir davranış biçimi oluşturdukları sonucunu ortaya çıkartmıştır.
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Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
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Çocukların kazandıkları bilişsel, duygusal, psiko-motor ve sosyal alanlardaki becerilerin temeli, 0-72 ayları kapsayan okul öncesi dönemde atılmaktadır (Mağden, 2001). Bu dönemde çocuğun gereksinimlerini karşılaması ve
uyum çabaları rastgele yaşantılara bırakılırsa, ortaya çıkacak uyum sorunları yaşam boyu sürebilmektedir. Yaşam
için gerekli temel becerilerin kazanıldığı okul öncesi dönem, özel gereksinimli çocuklar için de en az normal çocuklar için olduğu kadar önemlidir (Özbaba, 2000; Avcıoğlu, Sazak-Pınar ve Öztürk, 2004; Frankel, Gold ve
Ajodhia-Andrews, 2010). Özel gereksinimli çocuğun normal akranlarıyla etkileşimde bulunabilmesi, onları model
alarak yeni öğrenmeler gerçekleştirmesi kaynaştırma eğitimi uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve yapılan araştırmalar Türkiye’de özel eğitim hizmetlerine ivme kazandırmıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak, giderek artan sayıda özel gereksinimli öğrenci genel eğitim sınıflarında eğitim almaya başlamıştır. Ancak nicelik artışı olmakla birlikte nitelik açısından kaynaştırma eğitimi uygulamalarında sorunlar gözlenmektedir. Bu sorunlar arasında, okul çalışanlarının olumlu tutumlar sergilemediği, kaynaştırmaya
hazırlık etkinliklerinin etkili bir şekilde yapılmadığı, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğu, öğrenci ve öğretmene yönelik destek hizmetlerin yeterli olmadığı belirtilmektedir (Akçamete, Kış ve Gürgür, 2009; Babaoğlan ve
Yılmaz, 2010; Balaban, Yılmaz ve Yıldızbaş, 2009; Batu, 1998; Baykoç-Dönmez, Aslan ve Avcı, 1997; Çulhaoğlu
İmrak, 2009; Demir ve Açar, 2010; Gök, 2009; Kaya, 2005;Nizamoğlu, 2006; Okyay, 2006; Orel, Zerey ve Töret,
2004; Temel, 2000; Varlıer, 2004). Özellikle öğretmenler açısından kaynaştırma uygulamalarına bakıldığında,
yerleştirme sonrasında özel gereksinimli öğrenci ile sınıf öğretmeninin karşı karşıya kaldığı ve yaşanan sorunları
sınıf öğretmeninin tek başına aşamadığı görülmektedir (Batu, 2000). Alanda yapılan araştırmalardan elde edilen
bulgularda da öğretmenlerin kaynaştırmayı desteklemelerine karşın, özel eğitim desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir (Akçamete, Kış ve Gürgür, 2009; Batu, 1998; Baykoç-Dönmez, Avcı ve Aslan, 1997; Varlıer, 2004;
Yavuz, 2005). Bunun yanında öğretmen yetiştirme programlarında özel eğitim ve kaynaştırma ile ilişkili bilgi ve
becerilerin kazandırılmamasına bağlı olarak öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ve destek özel eğitim hizmetlerine yabancılık çektikleri görülmektedir (Diken ve Sucuoğlu, 1999). Başarılı bir kaynaştırma için özellikle
sınıf öğretmeninin, özel gereksinimli çocuklar ve kaynaştırılmaları ile ilgili olumlu tutum, bilgi ve beceriye sahip
ve bu konuda istekli olması çok önemlidir (Batu, 2000; Kargın, 2004). Kaynaştırma eğitimi sürecinde özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine uygun öğrenme yaşantılarının planlanıp uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, hem normal hem de engelli çocukların gelişimlerini çeşitli açılardan etkilemekte, sınıf-içi eğitimsel uygulamaları aksatabilmektedir. Bu durum öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine olumsuz bakmalarına, ne yapacaklarını
bilemedikleri için kendilerini yetersiz hissetmelerine ve başarısız olacaklarını düşünmelerine sebep olmaktadır.
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirmeleri, onların iyi eğitim almalarının
yanı sıra, bu görev ve sorumlulukları yerine getirebileceklerine olan inançları ile de yakından ilgilidir (Yılmaz,
Köseoğlu, Gerçek ve Soran, 2004). Öğretmenin öz yeterlik algısının öğretimin niteliğini, kullanılan yöntem ve
teknikleri, öğrencinin öğrenmeye katılımını ve öğrencinin öğretilenleri anlamasını etkilediği dolayısıyla da öğrencilerin başarı durumunu belirlediği vurgulanmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş öğretmenlerin her şeyden önce yüksek öz yeterlik algısına sahip olmaları beklenmektedir (Battal, 2007; Cerit, 2010). Araştırmalar öğretmen öz-yeterlik algısının kaynaştırmaya ilişkin görüşleri olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Soodak ve Podell
(1993) yaptıkları araştırmada öz yeterlik düzeyi düşük olan öğretmenlerin yetersizlik gösteren öğrencilerin normal
sınıflara yerleştirilmesi yönünde olumsuz görüş belirttiklerini ortaya koymuştur. Brownell ve Pajares (1999), öğretmen öz yeterlik algısının, kaynaştırma uygulamasına katılan özel gereksinimli öğrencilerin öğretimleriyle ilgili
başarıyı doğrudan etkilediğini belirtmektedir. Cora (1997), özel eğitim alanındaki lisans programlarından mezun
olan öğretmenlerin diğerlerine göre kendini daha yeterli buldukları yönünde sonuç elde etmiştir. Diken ve Özokçu
(2004), zihin engelli çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmenlerinin öz yeterlik algılarının, genel öğretim öğretmenlerine göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. Diken (2006), kendini zihin engelli öğrencilerle çalışmada yeterli hisseden öğretmen adaylarının aynı zamanda zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin olumlu görüşler bildirdikleri sonucunu elde etmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kaynaştırma eğiti-
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mine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu, kaynaştırma eğitimine yönelik kendilerini yeterli hissetmedikleri, sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Türkiye’de okul öncesi eğitim öğretmenlerinin genel öğretmenlik uygulamalarına yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemeyi amaçlayan sınırlı sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmalarda genel
öğretmenlik becerilerine yönelik algıların ölçüldüğü ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik öz-yeterlik algılarını okul öncesi eğitim öğretmenleri için hazırlanmış bir
ölçekle belirleyen bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada Antalya ilinde bağımsız anaokulu
ve ilkokulların anasınıflarında görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesi ve bu algıların yaş, mesleki deneyim, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmadığı, bu konuda alınan hizmetiçi eğitim gibi çeşitli değişkenler açısından değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Okul öncesi Eğitim Öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik öz-yeterlik algıları yüksek bulunmuştur. Öz-yeterlik algısı ile yaş, kıdem, hizmet-içi.eğitim alma durumu, bölüm gibi değişkenler açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

KAYNAKÇA
Akçamete, G., Kış, A. & Gürgür, H. (2009). Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Kaynaştırma Modeli Geliştirme
Projesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. Erişim: www.acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5288/5935.doc
Avcıoğlu, A., Sazak Pınar, E., & Öztürk, T. (2004). Okulöncesi Kurumlarında Uygulanan Kaynaştırmaya Yönelik
Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi, 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Özel Eğitimden Yansımalar. Kök Yayıncılık, Ankara
Babaoğlan, E. & Yılmaz, Ş. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlikleri. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 18 (2), 345-354.
Balaban M., Yılmaz Ö. & Yıldızbaş F. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin
Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-5 Mayıs, Çanakkale.
Battal, İ. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin ve Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterliliklerinin
Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü,Afyon.
Batu E. S. (1998). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesinde Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi ). Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eskişehir.
------------- (2000). Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri. Anadolu Üniversitesi
Özel Eğitim Dergisi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, 2 (4), 35-45.
Baykoç-Dönmez, N., Aslan, N. & Avcı, N. (1997). İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Engellilere ve
Kaynaştırmaya İlişkin Bilgi ve Görüşleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir.
Brownell, M. T. & Pajares, F. (1999). Teacher Efficacy and Perceived Success in Mainstreaming Students with
Learning and Behavior Problems. Teacher Education and Special Education, 22 (3), 154-64.
Cerit Y. (2010). Teacher Efficacy Scale: The Study of Validity and Reliability and Preservice Classroom Teachers’
Self Effıcacy Beliefs (Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Sınıf Öğretmen/
Adaylarının Öz Yeterlik İnançları). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (1), 68-85.
Cora, N. (1997). Zihin Engellilerin Eğitimleri Alanında Çalışan Öğretmenlerin Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Çulhaoğlu-İmrak, H. (2009). Okulöncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Ve Ebeveyn Tutumları İle Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan Sınıflarda Akran İlişkilerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

388

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Demir M. K. & Açar S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 30 (3), 749-770.
Diken, İ. (2006). Preservice Teachers’ Efficacy and Opinions Toward Inclusion of Students With Mental Retardation. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 72-81.
Diken, İ.H. & Özokçu, O. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik
Yeterlikleri. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
Diken, İ. H. & Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında Zihin Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Sınıf Öğretmenlerinin
Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2
(3), 25-39.
Frankel E.B.; Gold S. & Ajodhia-Andrews, A. (2010). International Preschool Inclusion: Bridging The Gap
Between Vision and Practices. Young Exceptional Children, 13 (5).
Gök, G. (2009). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşleri ve Önerileri
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Kaya, İ. (2005). Anasınıfı Öğretmenlerinin Kaynaştırma (Entegrasyon) Eğitimi Uygulamalarında Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya.
Kargın T.(2004) Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2), 1-13.
Mağden, D. (2001). Okul Öncesi Eğitimi. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 2001 Yılı Aile
Raporu.
Nizamoğlu, N. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterlikleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Okyay, Ö. (2006). Sınıfında Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Orel, A., Zerey, Z. & Töret, G. (2004). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yöne¬lik Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eği¬tim Dergisi, 5 (1), 23-33.
Özbaba, N. (2000). Okul Öncesi Eğitimcilerin ve Ailelerin Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ile Normal Çocukların
Entegrasyonuna (Kaynaştırılmasına) Karşı Tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Soodak, L., & Podell, D. (1993). Teacher Efficacy and Student Problem as Factors in Special Education Referral.
Journal of Special Education, 27, 66–81.
Sönmez N. ve Bıçak, B. (2014). Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin
Türkçe Uyarlaması. Sözlü Bildiri. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara.
Temel, F. (2000). Okulöncesi Eğitimcilerinin Engellilerin Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 148-155.
Varlıer, G. (2004). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Walls, S. D. (2007) Early Childhood Preservice Training and Perceived Teacher Efficacy Beliefs Concerning The
Inclusion of Young Children with Disabilities. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn
University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/1354/Walls_Shelley_22.pdf?sequence=1
Yavuz, C. (2005). Okulöncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

389

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Yılmaz M., Köseoğlu P., Gerçek C. & Soran H. (2004). Öğretmen Öz-Yeterlik İnancı. Bilim ve Aklın Aydınlığında
Eğitim Dergisi. 58.

Anahtar Kelimeler:Okul Öncesi Eğitim, Öz-Yeterlik,Kaynaştırma.

390

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Okul Ortamında Makyavelist Güdüler: Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Kullandıkları Manipülasyon
Taktiklerinin Kişilik Özellikleri ile İlişkisi
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Örgütlerdeki pek çok etkileme yollarından birisi manipülasyondur. Sosyal bilimler literatürü güç ve otoritenin
çeşitli biçimlerine fazlasıyla ilgi göstermesine karşılık, etkilemenin karanlık yönü ihmal edilmiştir (Schminke,
1998). Buss (1987), manipülasyonu, bireylerin içinde yaşadıkları sosyal çevreyi şekillendirmek, sömürmek ya da
değiştirmek için bilinçli olarak kullandıkları taktikler olarak tanımlamaktadır. Manipülasyon, güç ve yetkinin uygulanmasında kullanılan bir etkileme yöntemi olarak tanımlanan manipülasyon (Little, 1980), pek çok kişi tarafından genellikle betimlenme biçiminin korkuya neden olması nedeniyle karanlık bir konu olarak kabul edilmektedir. Manipülasyon, diğer insanları rahat hissettirerek istediğiniz şeyleri yapmaları için onları baskı altına almaktır. Başka bir deyişle manipülasyon ve baskı kurma; hedef kişinin ideolojisini, inançlarını, tutumlarını ya da davranışlarını değiştirmek için psikolojik güç kullanmaktır (Hadnagy, 2011, 292). Hutchinson’un (2013) ise manipülasyon biçimlerini “etkileme, ikna etme, rasyonelleştirme ve uyma” olmak üzere dört tür davranış ile açıklamaktadır Manipülasyonu tanımlama ve karakterize etme yaklaşımlarında etkileme (örn. Buss ve Gomes, 1987), manipülasyon ve aldatma (örn.Lund, Tamnes, Moestue, Buss, Vollrath, 2007) sözcüklerinin birbirlerinin yerine anıldığı
ve/veya yakından ilişkilendirildiği açıkça görülmektedir. Bunun yanında, manpulatif kişiliği Makyevalizm ile eş
anlamlı tutma ya da açıklama eğilimleri de yaygındır (örn. Paulhus ve Williams, 2002). Manipülasyon yalan, aldatma, hile ve kandırma yoluyla, etki yaratan kişinin gerçeğin bir illüzyonunu yaratmasıdır. Manipülasyonun dürüst olmayan bir yönü vardır ancak insanlık tarihinde çoğunlukla kutlanan uzun bir rol oynamıştır. Bir etkileme
taktiği olarak manipülasyon, çıkarlarına uygun olması dolayısıyla ahlaki değerleri hiçe sayan insanlara özgüdür
(Bacon, 2011, 4). Geleneksel olarak manipülatif davranışlar istenmeyen ve olumsuz olarak algılanmaktadır (Little,
1980).. Manipülatif davranış, etkileme taktiklerinden kişisel amaçlara ulaşmak ya da kişisel çıkar sağlamak için
diğer insanları aldatmak ve sömürmek gibi eylemleri içermesi yönü ile ayrılmaktadır. Bu görüşleri destekleyen
yaklaşımlarda manipülatif davranış, Makyavelist davranışla özdeşleştirme ya da ilişkilendirme eğilimleri görülmektedir. Makyavelist kişilerin temel ilkesinin “amaca giden her yol mubahtır” düşüncesine dayandığı bilinmektedir. Benzer biçimde Grieve de (2001) manipülatif kişilerin de etkilenmek istenen kişi üzerinde yaratılmak istenen
etkiyi yaratmak için ahlaki değerlerle uyuşmayan pek çok yola başvurdukları ileri sürülmektedir. Makyevalizm,
kişilerin kendi çıkarları için insanları yönetmeleri ile ilişkilendirilmekte ve duygusal manipülasyonla belirgin benzerlikler göstermektedir. Bu çalışmada örgütlerde bir etkileme taktiği olarak manipülasyon olgusu, literatürde bu
kavramı Makyavelist yaklaşıma özdeş bir bakış açısıyla irdelenecektir. Literatür taramasına göre, etkileme taktikleri konusu eğitim örgütlerinde (örn. Aydoğan, 2008; Kuru-Çetin ve Çınkır, 2014) araştırma konusu edilmekle
birlikte, ulusal literatürde konuyu Makyavelist yaklaşım ekseninde irdeleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Diğer yandan, öğretmen ve yöneticilerin kullandıkları manipülasyon taktiklerini inceleme konusu yapan uluslararası
literatürdeki çalışmalarda da son derece sınırlıdır (örn. Little, 1980). Var olan çalışma ise yalnızca okul müdürü
görüşlerini incelemiştir. Manipülasyonun sosyal etkileşimin bir aracı olduğundan hareketle, manipülatif davranışların yöneticiler tarafından daha sık başvurulacağı varsayımları baskın olsa da, öğretmenlerin de bu taktiklere başvurabileceğini bu araştırmanın varsayımlardandır. Bu noktada bu çalışma kapsamında hem öğretmenlerin hem de
yöneticilerin kullandıkları manipülasyon taktiklerinin neler olduğu ve bunların ne sıklıkta kullanıldığı gibi sorular,
bu çalışmanın motivasyon kaynağı olmuştur. Bu yönleriyle çalışmadan elde edilen bulguların kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine katkı sunması beklenmektedir. Böylelikle bu araştırmanın problemi, kamu okullarında görevli ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin okul ortamında kullandıkları manipülasyon taktiklerinin ve bu taktiklerin
kişilik özellikleri ile ilişkisinin ne olduğudur. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokullarında
görev yapan öğretmen ve yöneticilerin okul ortamında kullandıkları manipülasyon taktiklerinin kişilik özellikleri
ile ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 1.Öğretmenler, okuldaki kişiler arası ilişkilerde manipülasyon taktiklerinden hangilerini kullanmaktadır? 2.Yöneticiler,
okuldaki kişiler arası ilişkilerde manipülasyon taktiklerinden hangilerini kullanmaktadır? 3. Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde kullandıkları manipülasyon taktikleri; a) Cinsiyet, b)Görev, c) Kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 4.Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde kullandıkları manipülasyon taktiklerinin kişilik özellikleri ile ilişkisi var mıdır? Öğretmen ve yöneticilerin
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karşılıklı olarak kullandıkları manipülasyon taktiklerini belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırma tekli ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Tekil tarama modeli ile ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin kullandıkları
manipülasyon taktiklerinin ne olduğu, ilişkisel tarama modeli ile kullanılan manipülasyon taktikleri kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilecek olan “Manipülasyon
Taktikleri Ölçeği” NUTS1 düzeyinde ve Türkiye genelinde 12 ilde ilkokullarda görev yapan 300 öğretmen ve 300
okul müdürüne uygulanması planlanmaktadır. Öğretmen ve yöneticilerin kullandıkları manipülasyon taktiklerini
belirlemek amacıyla literatürde var olan ölçeklerden de yararlanılarak araştırmacılar tarafından bir ölçek taslağı
geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılabilmesi için ön uygulama kapsamındaki anket
uygulama çalışmaları devam etmektedir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile ölçeğin yapı geçerliği sınanacaktır. Güvenirlik analizleri için Cranbach alpha katsayısı hesaplanacak ve madde toplam korelasyonları incelenecektir. Öğretmen ve yöneticilerin kişilik özelliklerinin belirlenmesinde Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe’ye uyarlaması, 56 ülke kapsamında kişilerin kendini tanımlama profi lleri ve
örüntüleri konusunda yapılan bir çalışmanın (Schmitt ve ark., 2007) Türkiye ayağı kapsamında Sümer ve Sümer
(2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Beş Faktör Envanteri” (The Big Five Inventory) kullanılacaktır.
Ölçekte “nörotiklik” ve “dışadönüklük” faktörleri 8’er madde, “uyumluluk” ve “özdisiplin” faktörleri 9’ar madde,
“gelişime açıklık” faktörü ise 10 madde olmak üzere toplam 44 madde bulunmaktadır (Schmitt ve ark., 2007).
Araştırma kapsamında toplan veriler SPSS 18. ile analiz edilecektir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde manipülasyon taktiklerinden hangilerini kullandıklarını belirlemek için betimsel analizler
(frekans, yüzde, aritmetik ortalama) kullanılacaktır. Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde
kullandıkları manipülasyon taktiklerinin; cinsiyet ve görev değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği t-Testi ile; kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği varyans analizi ile test edilecektir. Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde kullandıkları manipülasyon taktiklerinin kişilik
özellikleri ile ilişkisi Pearson-korelasyon kat sayısı hesaplanarak belirlenecektir. Veri toplama araçlarının geçerlik
ve güvenirlik çalışmalarının tamamlanması ile son hali verilen ölçeklerin Ankara’da ilkokullarda görev yapan 300
öğretmen ve 300 okul müdürüne uygulanması planlanmaktadır. Ana uygulama verilerinin tamamlanmasından
sonra, toplanan veriler araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak; 1.Öğretmenler, okuldaki kişiler arası ilişkilerde
manipülasyon taktiklerinden hangilerini kullanmaktadır? 2.Yöneticiler, okuldaki kişiler arası ilişkilerde manipülasyon taktiklerinden hangilerini kullanmaktadır? 3.Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde
kullandıkları manipülasyon taktikleri; a) Cinsiyet, b)Görev değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 4.Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde kullandıkları manipülasyon taktiklerinin kişilik
özellikleri ile ilişkisi var mıdır? Başlıkları altında raporlaştırılacaktır. Araştırma sonunda okul müdürleri ve öğretmenlere uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir “Manipülasyon Taktikleri Ölçeği” geliştirilecektir. Yönetici ve
öğretmenlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemek amacıyla kullandıkları manipülasyon tekniklerinin benzer
olacağı beklenmektedir. Manipülasyon taktiklerini kullanmanın cinsiyet ve görev değişkenlerine göre kadınlar ve
yöneticiler lehine anlamlı farklılık göstermesi beklenmektedir. Benzer şekilde, Öğretmen ve yöneticilerin, okuldaki kişiler arası ilişkilerde kullandıkları manipülasyon taktiklerinin kişilik özelliklerine göre farklılaşacağı beklenmektedir.
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Bilginin üretildiği ve tüketildiği günümüzde ülkelerin gelişebilmeleri ve ilerleyebilmeleri, bilgi ve teknoloji üretimine ve nitelikli insan gücüne bağlıdır. Nitelikli insan yetiştirilmesi de ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür.
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim- öğretim sürecinde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Çünkü birey çevresiyle kurduğu
bu iletişim sayesinde toplumsallaşma sürecini tamamlayabilir. Bireyin ana dilindeki başarısı ile okul başarısı ve
çevreye uyumu arasında yakın bir ilişki vardır. Ana dili öğrenimi bütün derslerin temelini oluşturur. Bundan dolayı
çocuk yaşadığı toplumda dilini şekillendirse de esas dili ailesinden ya da içinde yaşadığı toplumdan öğrendiği ana
dilidir. Aile hangi dili konuşuyorsa çocuk da o dili konuşur. Ülkemizin her yerinde farklı etnik kökenlere ve farklı
dillere sahip topluluklar yaşamaktadır. Ana dili öğretimi ile ilgili sorunlar yıllardan beri çözülememesine rağmen
her yıl bu sorunlara yenileri eklenmektedir. Bu sorunlardan biri de ülkemizin son yıllarda komşu ülkelerden göç
almasıdır. Göçle gelen insanlar ülkemizin birçok şehrinde yeni bir düzen kurmuşlardır. Çocukları da bulundukları
şehirlerin okullarında eğitim almaya başlamışlardır. Bu topluluklar günlük yaşamlarında kendi dilleri ile iletişim
kurmaktadır. Bu yörelerdeki çocuklar ailelerinden öğrendikleri dille ilkokula başlarlar. İlkokul birinci sınıfa gelen
öğrenci, annesinden, ailesinden öğrendiği “konuşma” ve “dinleme” becerisiyle okula gelmektedir. Bir anlamda
öğrenci ana dili öğretim süreçlerine yardım alarak okula başlamaktadır. Ana dili Türkçe olan insanların bile yaşadığı, kendini anlatamamaktan ve karşısındakileri tam olarak anlayamamaktan kaynaklanan bu iletişim sorunlarının, çocukların eğitim yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir. Okuma-yazmanın bu denli
önemli olması nedeniyle ilkokul birinci sınıfta kazandırılmaya çalışılan bu becerilerin öğretim yönteminin seçimine ve uygulanması sürecine gereken özenin verilmesini de gerekli kılmaktadır. Çünkü bir iletişim etkinliği olan
eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, öğretmenlerle öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini gerektirir. Özellikle ana dili farklı olan, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen çocuklar, ilkokula başladıklarında, diğer akranlarından daha fazla iletişim sorunu yaşayabileceklerdir. Ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretimi konusunda yaşanan sorun, büyük şehirlerimizin kenar bölgelerinde yoğun olarak
yaşanmaktadır. Bunun nedenleri okuma yazma alışkanlığının yaygın olmaması, velilerin eğitime gereken önemi
vermemeleri, kalabalık ailelerin yaygın olması ve eğitim dili olan Türkçeyi sonradan öğrenmiş olan ailelerin yoğunlukla bu bölgelerde yaşamaları olarak sıralanabilir (Babayiğit, Erdem ve Hızlıok, 2011). Bu nedenle bu araştırmanın temel amacı, Türkçe dilini bilmeden okula gelen çocuklarda ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen
görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1. Sınıf öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretimi hakkındaki yeterlilikleri nelerdir? 2. Sınıf
öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine yönelik sınırlılıkları nelerdir?
3. Sınıf öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretim uygulaması sırasında karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 4. Sınıf öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma yazma öğretimi hakkındaki önerileri nelerdir?Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilecektir. Araştırmanın
örneklemi amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ankara’nın Altındağ ilçesi göç hareketleri sonucunda oluşan sosyal, ekonomik ve mekânsal eşitsizliklerle ortaya çıkan ayrışmalar ve göç alması bakımından ana
dili Türkçe olmayan ailelerin dolayısıyla çocukların yaşadığı yer olmasından dolayı seçilmiştir (Bektaş ve Yücel,
2013). Ankara ili Altındağ ilçesinde ana dili Türkçe olmayan öğrencilere Türkçe ilk okuma yazma öğreten 5’i
kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 10 sınıf öğretmeni ile görüşülecektir. Bu öğretmenlerden 5’inin daha önce
Türkçe okuma yazma öğretim konusunda mesleki tecrübeye sahip olmasına dikkat edilecektir. Öğretmenlere ulaşmak için; Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp gerekli izinler alınacaktır. Belirlenen okulların idarecileri ile görüşüp, araştırma konusu ile ilgili bilgi verilecektir. Bu okullarda görev yapan birinci sınıf öğretmenleri
tespit edilecektir. Öğretmenlerin içinden ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin öğretmenleri ile görüşmeler yapılacak ve tanımlı öğretmenler araştırmaya dâhil olurken, ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin yer almadığı sınıfların öğretmenleri kapsam dışında olacaktır. Belirlenen 10 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile okuma yazma öğretim
süreci boyunca yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak nitel veriler toplanacaktır. Nitel verilerin toplanması sürecinde her görüşme öncesinde öğretmenlere ulaşılacak ve randevu alınacaktır. Görüşme yeri olarak
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bütün öğretmenlerin de isteğiyle ortak bir yer belirlenecektir. Veri kaybını azaltmak için görüşülen öğretmenlerden
ses kaydı için izin istenecektir. Görüşmeler yapıldıktan sonra ana dili Türkçe olmayan öğrenciler hakkında bilgi
toplamak amacıyla görüşme yapılan öğretmenlere öğrenci tanıma formu verilerek bir sonraki görüşmeye kadar
doldurmaları istenecektir. Bu araştırmadan elde edilen görüşme verileri betimsel olarak analiz edilecektir.Ana dili
Türkçe olmayan öğrencilere ilk okuma-yazma öğretirken başarı, her şeyden önce öğretmenlerin bu konudaki tutumlarına, uygulama bilgi ve becerilerine bağlıdır. Bu bakımdan sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınması ve
yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan çocuklara okuma-yazma öğretiminde sınırlılıklarının ve karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulması beklenmektedir. Ana dili Türkçe olmayan öğrencilere öğretimin çok zaman alması sınıf öğretmenlerinin sınırlılıklarına örnek verilebilir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin ana dili Türkçe olmayan öğrencilere okuma-yazma öğretiminde
şu sorunları dile getirmeleri beklenmektedir: Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin telaffuz bozukluğu, sorulan
sorulara cevap verememeleri, okuduğunu veya dinlediğini anlayamamaları, kendini ifade edememeleri, Türkçe
kelimeleri anlamada zorluk çekmeleri, sesleri çıkaramamaları, okula ve sınıf kurallarına uymada sorun yaşamaları
ve sonuç olarak derse ilgisiz olmaları.
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Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu
güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metafor Algıları
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Metafor kavramı, 1980’li yıllara kadar söz sanatı olarak kabul edilirken edebiyat, dil ve bilim çalışmaları kapsamında ele alınmıştır. Metafor çalışmaları 1980 yılında ortaya atılan “çağdaş metafor teorisi” nin etkisiyle disiplinler arası çalışmaların merkezine yerleştirilmiştir. Metafor terimi birçok sözlükte iki şeyi karşılaştırma veya temel
benzerlikler belirleme şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise metafor: “ilgi veya benzetme
sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz; bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka
anlamlara gelecek biçimde kullanma” şeklinde tanımlanmıştır. Metaforlar, insanların belli bir olguyu başka bir
olguyla görmesini sağlayan zihinsel modellerdir. Metaforlar, bireylerin her gün çevrelerinde gelişen konuşmalar
ve günlük olaylar çerçevesi içinde deneyimlerini ve yaratıcı düşüncelerini kullanarak bazı şeyleri, yeni yollar
içinde, değişik ifade biçimleriyle ortaya koyabilmektedirler. Bu nedenle metaforlar, metaforu oluşturan bireyin
geçmiş yaşantılarından, ön öğrenmelerinden ve sosyal çevrelerinden soyutlanmış bir biçimde ele alınmamalıdır.
Metafor, örgütü anlamaya, özelliklerin bilinen bağlamdan bilinmeyenlere doğru transferine yardımcı olur. Metafor
karmaşıklığı ve soyutu yeni görüş açısından görmeye imkân sağlar. Kavramlaştırmalar, mantıki ya da kuramsal
çerçeveler, modeller, kafamızdaki karmaşık fenomenin kısaltılmış resimleridir. Metafor kavramının kısa tanımlamasından sonra metafor kavramıyla ilgili çalışmalara bakıldığında son zamanlarda metaforla ilgili eğitim araştırmalarına çok fazla rastlanmaktadır. Buna sebep olarak sosyal bilimlerde metaforların önemli etkilerinin olması
gösterilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar; öğrenci, öğretmen, müdür ve okul gibi kavramlar hakkında metaforlar,
bilgi kavramına ilişkin metaforlar, öğretme kavramı ile ilgili incelemeler şeklinde sıralanmaktadır. Öğretmenlerin
düşüncelerini, imajlarını ve uygulamalarını metaforlar kullanarak incelemek ve geliştirmek mümkündür. Metaforlar çalışmaları, öğretimlerini geliştirmeyi düşünen öğretmenlerin kendi rollerini ve sorumluluklarını anlamlandırmalarına yardımcı olarak sınıfta olanları değiştirebilmekte ve geliştirebilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sürecisince gözlem yapmakta ve çeşitli etkinliklere katılmaktadır. Böylece öğrenciler üniversite eğitimleri süresince öğretmenlik mesleğinin ne olduğuna dair imajlar, idealler ve modeller geliştirmektedirler. Bunun sonucunda öğrenciler öğretmen olduklarında öğretmenin bakış açısından, yeni deneyimlerine dayalı bilgiyi yeniden yapılandırmaya
başlamaktadırlar. Özetle günlük hayatta ve ilintili akademik çalışmalarda metaforlardan yararlanmak, gizil anlamları irdelemek ve anlamaya çalışmak açısından önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının pek çok boyutu üzerine
özellikle nicel araştırmaların sıklıkla yapılıyor olmasına karşın nitel araştırma türündeki çalışmalara da önemle
ihtiyaç duyulmaktadır. Geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin algılarının neler
olduğunun bilinmesi onların çalışma alanlarına yönelik görüşlerine ilişkin bilgiler vermesi açısından önemlidir.
Bu bağlamda metafor ve kavramlaştırmalar kullanarak bu amaca hizmet edilebilir. Bu çalışmada da öğretmen
adaylarının algılarına dayalı olarak öğretmenlik kavramına ilişkin metaforlarının belirlenmesi ve elde edilen metaforların öğretmenlik kavramı ile ilgili olduğu düşünülen kategorilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada,
öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına yönelik düşüncelerini ifade ederek oluşturdukları metaforlar ve bu
metaforları niçin belirlediklerini derinlemesine açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine karşı algılarını belirlemektir. Bu amaç etrafında “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.Araştırma Modeli Araştırmada, öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına yönelik düşüncelerini ifade etmek amacıyla oluşturdukları metaforları ve bu metaforları
niçin belirlediklerini derinlemesine açıklamaya olanak sağladığı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden de olgu bilim deseni olarak tasarlanmıştır. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanıldığı durumlarda ve bireye tamamıyla yabancı olmayan olguları derinlemesine araştırmaya (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72) tercih edilen
bir desendir. Yapılan bu çalışmada da öğretmen adaylarının öğretmenlik olgusuna yükledikleri anlamları ortaya
çıkarılmak amaçlandığı için olgu bilim deseni seçilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu 20142015 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde bulunan 170 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler tabloda verilmiştir. Veri Toplama Aracı Veri toplama aracı olarak
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmenlik Metafor Formu” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formunda öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf gibi demografik özelliklerine yönelik bilgiler
yer almaktadır. Öğretmenlik Metafor Formu ise araştırmacılar tarafından alan yazın incelenerek oluşturulmuştur.
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Form öğretmen adaylarının metaforları ve bu metaforları niçin kullandıklarını açıklamalarına katkı sağlayacak
açık uçlu sorular şekilde tasarlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik kavramına ilişkin
sahip oldukları algıları belirlemek için “Öğretmenlik…….. benzer, Çünkü,…………….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğretmenlik olgusuna derinlemesine ele almak amacıyla bu kavramı meyve, eşya, geometrik şekil,
organ, inşaat malzemesi, bilgisayar komut tuşu, coğrafi şekil, eylem ve aile bireyleri gibi öğelerine ilişkilendirmeleri istenerek veriler toplanmıştır. Veri Analizi Verilerin analizinde bütün veriler üzerinden betimsel analiz yapılmıştır. Bununla birlikte özgün görüş ve düşünceleri yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Bunlar araştırma verilerinin geçerlik ve güvenirliğini artıracak uygulamalar olarak kabul edilebilir. Bu araştırmada
form yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
2008; Bilgin, 2006). Bu araştırmada veriler toplanmadan önce hem temalar hem de temalar altında yer alabilecek
kavramlar düzeyinde bir kod listesi oluşturulmuş, bu sayede toplanan verilerin kodlanma işlemi daha kolay gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde şeklinde ifade edilmiştir. Veri analizinin son aşamasında
ise elde edilen bulgular açıklanmış, yorumlar ve sonuçlar sunulmuştur.Çalışmada tüm veriler üzerinden betimsel
analiz yapılmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini neye benzettiklerinin frekansları alınmış, bununla birlikte
sebepleri de açıklanmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların öğretmenlik mesleğini organ, inşaat malzemesi, bilgisayar komut tuşu, coğrafi şekil, eylem ve aile bireyleri gibi temelar altında gruplandırılmış ve her bir temaya
verilen cevaplar sebepleri ile birlikte yorumlanmıştır.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Durumlarının Belirlenmesi
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Yaşadığımız dönem içerisinde, “bir birey, grup ya da toplum tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama
ya da obje (Rogers, 1995)” olarak tanımlanan yenilik kavramından söz edilmektedir. Yeniliklerin yarattığı bir
değer olarak ortaya çıkan inovasyonun küresel anlamda ki önemine sürekli dikkat çekilmekte ve teknolojiyle paralel olarak her açıdan gelişmenin anahtarı olarak görülmektedir. Yenilik kavramı üzerine sosyal bilimlerden ekonomiye, eğitimden pazarlamaya kadar birçok alanda araştırmalar yapılmıştır. Yenilik kavramına bağlı olarak yapılan bu araştırmalar “yenilikçilik” kavramını ortaya çıkarmıştır. Yenilikçilik kavramı, benimseyicilerin özelliklerini ve yeniliklere karşı vermiş oldukları tepkileri içermektedir (Goldsmith &Foxall, 2003). Yenilikçilik, değişime karşı isteklilik, değişime veya yeni şeyleri denemeye isteklilik, benimseme sürecinde bir sosyal sistem içerisindeki bireylerin veya kurumların herhangi bir yeniliği diğerlerine göre daha önce benimseme derecesi olarak
tanımlanmaktadır (Braak, 2001; Rogers, 1995). Ayrıca yenilikçilik risk alma, deneyime açıklık, yaratıcılık, fikir
liderliği gibi kavramların özelliklerini de içerisinde barındıran bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Kılıçer
&Odabaşı, 2010). Toplumsal yaşam döngüsü içerisinde bireyler sahip oldukları kişisel özelliklerinden dolayı yenilikçilik bakımından birbirinden farklılaşmaktadırlar. Bu farklılaşmaya bağlı olarak, bireyler bir yeniliği erken
yada geç benimsemekte, daha çok veya daha az değişime istekli olabilmekte ve daha çok yada az risk alabilmektedirler. Bireysel ve toplumsal gereksinimler, farklıklılar, geçmiş yaşantılar ve geçmiş deneyimler gibi daha birçok
farklı değişken temelinde yenilikçilik kavramına yönelik sınıflamadan bahsetmek olanaklıdır (Çuhadar, Bülbül&
Ilgaz, 2013). Bu özelliklere bağlı olarak toplumda bireyler yenilikçiler, öncüler, sorgulayıcılar, kuşkucular ve gelenekçiler olarak gruplandırılmaktadırlar (Rogers, 1995). Bireylerin toplum içerisinde yapılan bu gruplamaları bireysel yenilikçilik üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan ölçeklerde gelenekçi, kuşkucu, sorgulayıcı, öncü ve
yenilikçi olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok araştırma sonucuna göre de gelenekçilerin daha düşük puana sahip
olduğu, yenilikçilerin ise daha yüksek puana sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Toplum içerisinde yer alan bireylerin
kendilerini geliştirebilmeleri, değişime karşı istekli olabilmeleri için yenilikçi grup içerisinde yer almalıdır. Ancak
bireylerin yenilikçi bir bakış açısında yetişebilmeleri için eğitimi veren kişiler olan öğretmenlerin yenilikçi bir
bakışa sahip olması gerekir. Bundan dolayı öğretmenlerin yenilikçiliklerini belirlemek ve bu sonuca bağlı olarak
yenilikçi bakış açısı kazandırmak gerekmektedir. Bundan dolayı da sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçiliklerinin bilinmesi ve ulaşılan sonuca göre öneriler sunulması gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışma, sınıf
öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç kapsamında
araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1)Sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumları nasıldır? 2)Sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumları cinsiyete değişkenine göre değişkenlik göstermekte midir? 3)Sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumları öğrenim gördükleri sınıf değişkenine
göre değişkenlik göstermekte midir? 4)Sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumları akademik başarıları değişkenine göre değişkenlik göstermekte midir?Araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup, sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumları ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği tüm sınıflarında öğrenim gören 364 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılmıştır. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği, bireylerin genel anlamda yenilikçiliğini değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiştir.
Orijinal formu Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilen ölçeğin Türk kültürüne uyarlaması Kılıçer ve
Odabaşı (2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. 20 maddeden oluşan ölçek bireylerin değişime ve yeniliğe karşı
kaygılarını yansıtan “Değişime direnç”, bireyleri ait oldukları grup içerisindeki diğer bireylerden önde kılan özellikleri yansıtan “Fikir önderliği”, bireylerin yeniliği aramaya ve denemeye karşı isteklerini yansıtan “Deneyime
açıklık” ve bireylerin belirsizlikler karşısında yılmayıp güdülenmelerini yansıtan “Risk alma” olmak üzere dört
faktörden oluşmaktadır. Ölçek üzerinden hesaplanan puanlara göre bireyler yenilikçilik bağlamında kategorize
edilebilmektedir. Buna göre bireyler; hesaplanan puan 80 puan üstünde ise“Yenilikçi”, 69 ve 80 puan arasında
ise“Öncü”, 57 ve 68 puan arasında ise“Sorgulayıcı”, 46 ve 56 puan arasında ise “Kuşkucu”, 46 puan altında
ise“Gelenekçi” olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca ölçek yardımıyla hesaplanan puana göre genel olarak bireylerin
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yenilikçilik düzeyleri hakkında da değerlendirmede bulunulabilmektedir. Buna göre; 68 üstü puan alan bireyler
oldukça yenilikçi olarak değerlendirilirken, 64 altı puan alan bireyler yenilikçilikte düşük olarak yorumlanmaktadır (Kılıçer ve Odabaşı, 2010). Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlemesinde öncelikle veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış, ölçek formlarında uygun biçimde işaretleme yapılmayan veriler çözümleme sürecinin dışında bırakılmıştır. Araştırma sorularının yanıtlanmasında betimsel istatistiklerden,
farkların ortaya konması amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumlarının nasıl olduğunun ortaya çıkması beklenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumlarının, öğretmen
adaylarının cinsiyetine göre değişkenlik gösterip göstermediği sonucuna ulaşılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre,
sınıf öğretmeni adaylarının bireysel yenilikçilik durumlarının, öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü sınıfa göre
değişkenlik gösterip göstermediği sonucuna ulaşılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının
bireysel yenilikçilik durumlarının, öğretmen adaylarının akademik başarılarına göre değişkenlik gösterip göstermediği sonucuna ulaşılacaktır. Sınıf öğretmeni adaylarının yenilikçi olduğu, cinsiyet, sınıf ve akademik başarılarının bireysel yenilikçilik üzerinde değişkenlik gösterdiği sonucunun ortaya çıkması beklenmektedir. Bu sonuçlara
bağlı olarak eğitimcilere, araştırmacılara öneriler ortaya konulacak ve bu yönde çalışmaların yapılarak sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.
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Psikolojik Sermaye İle Stres, Kaygı, Tükenmişlik, İş Doyumu Ve İşe Sargınlık Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
Zirve Üniversitesi

Selçuk DEMİR
Milli Eğitim Bakanlığı

M. Seligman ve ekibi psikolojinin unutulan iki önemli işlevini; “insan yaşamını iyileştirmek” ve “üstün yeteneklerini geliştirmek” gündeme getirmek için çalışmalar yapmışlardır (Polatcı, 2014) . Luthans ve arkadaşları psikoloji alanındaki bu çalışmaları örgüt psikolojisi ve örgütsel davranış alanlarında araştırmaya başlamışlardır. Luthans
ve arkadaşlarının araştırmaları sonucunda, pozitif psikolojinin insanların güçlü yönlerini ve kapasitelerini ortaya
çıkarmada, kişisel gelişimlerini desteklemede ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilemede önemli bir yaklaşım
olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzün örgütlerinde insan kaynaklarını yönetme ve geliştirmede pozitif bir yaklaşıma odaklanmak birey ve örgüt düzeyinde olumlu çıktılara sahip olmamıza yardımcı olmaktadır. Bu açıdan psikolojik bir kaynak olan psikolojik sermaye, kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları; kısacası her türlü
örgütsel yapılanma açısından kazanılması, geliştirilmesi ve yönetilmesi gereken bir güç oluşturmaktadır (Luthans,
Avolio, Avey and Norman, 2007). Psikolojik sermaye “bireyin pozitif psikolojik gelişme hali” olarak tanımlanmaktadır (Luthans ve Youssef, 2004). Örgütlerde sahip olunan psikolojik sermayenin olumlu duyguları arttırıcı ve
olumsuz duyguları azaltıcı yönde bir etkisi bulunmaktadır (Tüzün, Çetin ve Basım, 2014). Örgütlerde bulunan
psikolojik sermayenin işle ilgili olumlu tutumların daha kolay gelişmesini sağlayacağı ve olumsuz tutumların ise
önleneceği daha önceki yapılmış çalışmalarda görülmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde, psikolojik sermayenin örgütlerde istenmeyen duygulardan stres (Bradley, 2014; Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail ve Baker,
2010), kaygı (Liu vd., 2013) ve tükenmişlik (Griffin vd., 2010; Wang, Chang, Fu ve Wang, 2012) ile olumsuz
yönde; örgütlerde arzu edilen tutumları oluşturan iş doyumu (Akçay, 2012; Griffin vd., 2010; Luthans vd., 2007)
ve işe sargınlık (Griffin vd., 2010; Yüksel ve Füsun, 2011) ile olumlu yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu
araştırma, psikolojik sermayenin eğitim örgütlerinde istenen davranışları nasıl arttırdığı, istenmeyen davranışları
ise nasıl azalttığı yönünde önemli bilgilere ışık tutacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin olumlu tutumlar sergilemeleri oldukça önemlidir. Öğretmenlerin duyguları olumlu olduğunda öğrencileriyle,
birbirleriyle kısacası okulun iç ve dış müşterileriyle daha sağlıklı iletişim kurabilirler. Ayrıca duygular bulaşıcı
olduğu için (Robbins ve Judge, 2012), öğretmenin işe karşı geliştirdiği olumlu ya da olumsuz tutumları içinde
bulunduğu örgütün iç ve dış müşterilerini etkilemektedir. Öğretmenin daha olumlu duygulara sahip olması ve
olumsuz duygularının azaltılması ya da önlenmesi eğitimin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Eğitim örgütlerinde psikolojik sermaye ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ayrıca eğitim örgütlerinde psikolojik
sermaye, stres, kaygı, tükenmişlik, iş doyumu ve işe sargınlık değişkenlerinin bir arada işlendiği bir çalışmaya
ilgili alan yazında rastlanmamıştır. Psikolojik sermayenin olumlu ve olumsuz duygularla bir arada ilişkisini ortaya
çıkaracak böyle çok değişkenli bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada psikolojik sermaye ile stres,
kaygı, tükenmişlik, iş doyumu ve işe sargınlık arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Araştırmanın
çalışma evreni 2014-2015 eğitim öğretim yılında Hatay ili Kırıkhan ilçesindeki okullarda görev yapan 1145 öğretmendir. Bu araştırmada tek tek bireylerin değil, seçkisiz olarak belirlenen grupların örneklem için seçilmesi
olarak tanımlanan küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kırıkhan’daki her okul bir küme kabul edilip asgari
ihtiyaç duyulan şekilde okullar tesadüfî olarak seçilmiştir. Örnekleme alınan 27 okulda görev yapmakta olan 335
öğretmen bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak verilen ankette psikolojik sermayeyi ölçmek için, Luthans ve Youssef (2007) tarafından geliştirilmiş olan, Çetin ve Basım (2012) tarafından
Türkçe’ ye uyarlaması yapılan Örgütsel Psikolojik Sermaye ölçeği kullanılmıştır. Stres ölçeği Karakuş (2013)
tarafından geliştirilmiştir. International Personality Item Pool ölçekleri (Goldberg, 1999; Goldberg et al., 2006)
içinde yer alan kaygı ölçeği Karakuş (2013) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Tükenmişlik ölçeği Maslach ve
Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş ve Çam (1992) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. İş doyumunu ölçme
için Weiss, Davis, England ve Loftguist (1967) tarafından geliştirilmiş olan ve Baycan (1985) tarafından Türkçe’
ye uyarlaması yapılan Short Form Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) adlı ölçek kullanılmıştır. İşe sargınlığı ölçmek için ise Griffin vd. (2010) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Verilere önce açımlayıcı, ardından doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ardından her bir ölçeğin toplam puanları kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla analizler gerçekleştirilmiştir.Yapısal eşitlik modellemesi sonucunda ortaya
çıkan ve en iyi uyum indislerini üreten yapısal modele göre; öğretmenlerin sahip oldukları psikolojik sermaye
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düzeyi arttıkça stres düzeyleri düşmektedir. Psikolojik sermaye, stres değişkeninin tam aracılık etkisiyle öğretmenlerin kaygı düzeylerini düşürmektedir. Psikolojik sermaye, stres ve kaygı değişkenlerinin kısmî aracılık etkisiyle öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini düşürmektedir. Psikolojik sermaye; stres, kaygı ve tükenmişlik değişkenlerinin kısmî aracılık etkisiyle öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini artırmaktadır. Psikolojik sermaye; stres,
kaygı, tükenmişlik ve iş doyumu değişkenlerinin kısmî aracılık etkisiyle öğretmenlerin işe sargınlık düzeylerini
artırmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler; sahip oldukları psikolojik sermaye düzeyi arttıkça,
psikolojik açıdan daha güçlü hale gelmekte ve iş içinde yaşadıkları olumsuz deneyimlerden daha az etkilenmektedirler. Bu yüzden iş içinde olumsuz duyguları daha az hissetmekte, işe ve okula ilişkin daha olumlu tutumlar
geliştirmektedirler. Öğretmenlerin iş içinde olumsuz duyguları daha az hissetmelerini ve daha olumlu tutumlar
geliştirmelerini sağlamak isteyen okul yöneticilerinin, psikolojik sermayeyi güçlendirmeye ve geliştirmeye çalışmalarında fayda görülmektedir.
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Bürokrasinin oluşturulmasının temelinde karışıklıktan ve kararsızlıktan kurtulmak isteğinin yattığı vurgulanmaktadır. Lyndall Urwick’e göre bürokrasinin oluşumu çağdaş uygarlığın karmaşıklığına dayanmaktadır. Bürokratik
örgütün en belirgin özellikleri, görevlerin konumlar arasında resmi görevler olarak paylaştırılması, konumların
hiyerarşik bir otorite içerisinde örgütlenmesi, kuralların resmi karar ve eylemleri yönlendirmesi, çalışanların birbiriyle ve hizmet sunulan kişilerle ilişkilerinin de nesnel bir tutum içerisinde olmaları ve bireylere sürekli iş sağlaması olarak sıralanabilir. Bunlar ussal karar vermeyi ve yönetimsel etkinliği en üst düzeye çıkarır (Aydın,2000).
Weber’in modeli rasyonel davranışa dayalı olsa da bürokrasinin bazı aksayan yönleri vardır. Bu yönler; yüksek
düzeyde iş bölümünün, performansın azalmasına, işe devamsızlığa neden olması, kurallara aşırı bağımlılığın, kuralların amaca ulaştıran olmasından daha çok kendilerinin amaç haline gelmesi ve verimsizlik ve durağanlığa neden olması, yetki hiyerarşisinin aşağıdan yukarıya iletişimi engellemesi, uzmanlık gerektiren işlerde performansın
ölçümü zor olduğundan yükselmenin liyakat değil kıdem ve sadakate göre olması, bürokrasinin bireysel olmaması
insanlar üzerinde katı, kontrol odaklı yapılar olması olarak ifade edilebilir (Lunenburg ve Orsstain 2013). Kurallar
açıklayıcı bir işleve sahip olmasının yanı sıra çalışandan istenen görevin en altını açıklayarak kayıtsızlığı pekiştirir
(Aydın,2000). Organ’a göre örgütsel vatandaşlık davranışı, biçimsel ödül sistemini açıkça ve doğrudan dikkate
almaksızın, bütünsel olarak örgütsel işlevlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, isteğe bağlı
birey davranışlarıdır. Bu tanımda belirtilen isteğe bağlı ifadesinin, herhangi bir emre dayanmadan, iş tanımında
belirtilen biçimsel rollerin dışında, bireyin kendi tercihi ve rızasıyla yaptığı davranışları nitelemek için kullanıldığı
belirtilmekte olup, örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgütün biçimsel ödül sistemine doğrudan bağlı olmadığı
vurgulanmaktadır (Organ, 1988; akt. Özyer-Orhan-Orhan, 2012.) Podsakoff’a göre; Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Örgütsel Etkililiği, performans kalitesi bakımından % 18, performans miktarı bakımından % 19, finansal verimlilik göstergeleri bakımından % 25, müşteri hizmetleri göstergeleri bakımından % 38 oranında arttırmaktadır.
Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların devir ve devamsızlık oranlarını düşürüp, verimlilik, etkililik ve müşteri
memnuniyetini arttırırken maliyetleri azalttığı gözlenmiştir (Podsakoff 2009, akt. Zhang 2011). Organ(1988)’a
göre, vatandaşlık davranışları, örgütün sosyal mekanizmasının işlerliğini kolaylaştırdığı, anlaşmazlıkları azalttığı
ve etkinliği arttırdığı için bunların sonucu olarak da performansı arttırabilir. Vatandaşlık davranışlarının örgütsel
performansı arttırması sonucunda, yönetsel fonksiyonlara kaynakların tahsisi azaltılmış olur. Böylece, serbest kalan bu kaynakların daha verimli amaçlar için kullanılması sağlanarak örgütsel başarı arttırılır (MacKenzie, Podsakoff ve Fetter, 1991; Organ, 1988; akt. Yücel ve Kalaycı 2009 ). Yapılan araştırmalar, örgütsel vatandaşlık davranışı yüksek düzeyde olan iş görenlerin örgüt içindeki performanslarının, diğer iş görenlere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (Bateman ve Organ, 1983; Moorman vd., 1993; Williams ve Anderson, 1991; Borman ve
Motowidlo, 1997; akt. Yeşiltaş ve Keleş 2010). Bürokrasi okullarda dâhil olmak üzere hayatımızın her alanında
karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerimizden çoğu zaman “bu kadar maaşa bu kadar çalışılır”, “ben öğretmenim,
okulun diğer işleri beni ilgilendirmez” gibi söylemlerde bulunması okullarımızı rekabetçi bir ortamda yaşamlarını
sürdürmeleri konusunda olumsuz etkilemektedir. Bu noktada okulların başarılı olmaları için öğretmenlerin formal
görevlerinden daha fazlasını yapmaları gerekmektedir. Örgüt tanımlarında vurgulanan öğelerden biri de iş birliğidir. Oysa yukarıda bahsi geçen cümleleri söyleyen öğretmenlerle iş birliği yapılamayacaktır. Bu durumdaki okullar
diğer okullarla rekabette zorlanacaklardır. Günümüzde tüm örgütler gibi okullarda çalışanlarından görevlerinden
fazlasını yapmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bürokrasinin örgütsel vatandaşlığa etkisi var mıdır, varsa ne yöndedir?Araştırma, Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde devlet ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan
öğretmenlerin “Bürokratikleşme düzeyleri” algılarının “Örgütsel Vatandaşlık” algılarına etkisini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmada, “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 20132014 eğitim öğretim yılı Denizli ili merkez ilçeleri olan Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde devlet ilkokul,
ortaokul ve liselerde görev yapan 6615 öğretmen oluşturmaktadır. Merkezefendi ilçesi Birinci Eğitim Bölgesinde
1330, İkinci Eğitim Bölgesinde 985 ve üçüncü Eğitim Bölgesinde 845 olmak üzere toplam 3160 öğretmen devlet
okullarında (ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapmaktadır. Pamukkale ilçesi Birinci Eğitim Bölgesinde 1356, İkinci
Eğitim Bölgesinde 1339 ve üçüncü Eğitim Bölgesinde 760 olmak üzere toplam 3455 öğretmen devlet okullarında
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(ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapmaktadır. Örneklem, “oranlı küme örneklemi” yöntemi ile seçilmiştir. Pamukkale ilçesi evrenin %52,3’sini ve Merkezefendi ilçesi ise evrenin %47,7’ini oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü
%5 hata ve %95 güven seviyesinde 364 kişi olarak bulunmuştur. Bu örneklem hesaplama kolaylığı olması bakımından 400 kişi olarak karar kılınmış, evrene oranlarına göre Merkezefendi ilçesinde 190 ve Pamukkale İlçesinde
210 öğretmen olarak belirlenmiştir. Eğitim bölgelerinin ilçelerdeki büyüklüğüne göre; Merkezefendi İlçesi birinci
Eğitim Bölgesinde 80 , İkinci Eğitim Bölgesinde 59 ve üçüncü Eğitim Bölgesinde 51 kişi olmak üzere toplam 190
ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen sayısına ulaşıncaya kadar okul isimlerinden kura yolu ile belirlenmiştir. Pamukkale İlçesi birinci Eğitim Bölgesinde 84, İkinci Eğitim Bölgesinde 80 ve üçüncü Eğitim Bölgesinde 46 olmak üzere
toplam 210 ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen sayısına ulaşıncaya kadar okul isimlerinden kura yolu ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin anketleri geniş bir zamanda doldurmaları için anketler dağıtıldıktan sonra okulların durumlarına göre süre verilerek toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” ve “Okulların Bürokratikleşme Düzeyleri Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık algısı Basım ve Şeşen (2006) tarafından geliştirilen, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” kullanılarak
ölçülmüştür. “Okulların Bürokratikleşme Düzeyi Ölçeği” ise Tanrıöğen ve Ermeç (2007) tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizi sırasında SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlı ölçeğinin araştırmamızdaki Cronbach's Alpha değeri 0,84, “Okulların Bürokratikleşme Düzeyi Ölçeği”’nin araştırmamızdaki
Cronbach's Alpha değeri ise 0,904 olarak bulunmuştur.Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde devlet
ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki bürokratikleşme düzeylerinin
“orta üstü” ( X =2,484) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler en fazla “Okulumuzdaki her çalışanın yetki ve
sorumlulukları resmi kurallar dâhilinde belirlenmiştir” önermesine katılmışlardır. Araştırmada öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki bürokratikleşme ve örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyetlerine
göre anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farkın hangi grubun lehine olduğuna bakıldığında bayan
öğretmenlerin bürokratikleşme ile ilgili maddelere daha az katıldıkları ve örgütsel vatandaşlık algılarının yüksek
olduğu görülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki bürokratikleşme düzeylerine ilişkin algılarının medeni durumlarına, çocuk sayısına, yaşlarına, çalıştıkları okul düzeylerine, öğrenim düzeylerine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki bürokratikleşme düzeylerine
ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 31-36 yıl kıdeme sahip
öğretmenlerin diğer gruptaki öğretmenlerle çalıştıkları okullardaki bürokratikleşme düzeylerine ilişkin görüşleri
arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algıları
“orta üstü” düzeyde bulunmuştur. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşleri
medeni durumlarına, çocuk sayılarına, yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşleri mesleki kıdemlerine göre değiştiği
sonucuna ulaşılmıştır. 7-12 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin diğer gruptaki öğretmenlerle çalıştıkları örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu gruptaki öğretmenlerin diğer öğretmen grubuna göre örgütsel vatandaşlık düzeylerini düşük gördükleri anlaşılmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşleri çalıştıkları okul düzeylerine göre değiştiği sonucuna ulaşılmış, ortaokullarda çalışan öğretmenlerin diğer öğretmen grubuna göre örgütsel vatandaşlık düzeylerini daha düşük gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeylerine ilişkin görüşlerinin öğrenim düzeylerine göre değiştiği, doktora
yapan öğretmenlerin diğer öğretmen grubuna göre örgütsel vatandaşlık düzeylerini düşük gördükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmada bürokratikleşme ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin manidar olmadığı, bürokratikleşme ile örgütsel vatandaşlığın “nezaket tabanlı bilgilendirme” boyutu arasında negatif yönde ilişkinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
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Günümüzün küresel ve dinamik dünyasında işlerin karmaşıklaştığı, karşılaşılan sorunlar ve zorlukların giderek
artması tüm işlerin bir kişi tarafından yönetilmesini olanaksız kılmaktadır.Okul yöneticilerinin de günden güne
karmaşıklaşmakta olan okul ve toplumsal çevre içinde, tek başlarına tüm liderlik sorumluluklarını üstlenmeleri
güçtür. Bu yüzden tek kişilik liderlik modelleri yerini özellikle paylaşılan liderlik lehine bırakmaktadır (Buckmaster, 2004; Hulpia, Devos & Rosseel, 2009; James, 2011; Beycioğlu, 2010). Hulpia, Devos & Van Keer’e (2009)
göre okul bir bütün olarak resmi bir liderlik rolü olan kişilerden oluşan bir liderlik takımıdır. Paylaşılan liderlikte
herkes liderlikten sorumludur ve liderlik ekip üyelerinin düzenlietkileşimleri ile ortaya çıkmaktadır (Kocolowski,
2010; Lindsay, Day & Halpin, 2011).Paylaşılan liderlikle ilgili uygulamaların okul içinde güvenini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Li, Wang & Chen, 2008; Black & Westwood, 2004). Çalışanların örgütlerine güven duyması
ise, işlerinden tatmin olan ve örgütlerindenayrılmayı istemeyen çalışanlar yaratabilmektedir(Demircan&Ceylan,2013).Yine Huff ve Kelley (2003) örgütsel güveninçalışanlarının iş memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu
ifade etmişlerdir(Akt:İşcan&Sayın,2010).Bunun yanında paylaşılan liderliğin uygulandığı bir okulda yapılan araştırmada daöğretmenlerin işlerinden daha memnunoldukları görülmüştür (Hulpia, Devos & Rosseel, 2009).Aynı
zamanda çalışanların işe karşı olumlu duygular taşıması diğer çalışanlarla arzu edilen ilişki kurmayı, diğerler çalışanları olumlu etkileme ve işbirliğini sağlamaktadır (Liu, Prati, Perrew&Brymer, 2010; Staw, Sutton&Pelled,
1994). Paylaşılan liderlikte çalışanların birbirlerini etkiledikleri, görev ve sorumlulukların paylaşıldığı ilişkisel ve
işbirlikçi bir liderlik sürecidir(Lindsay, Day&Halpin, 2011). Alan yazından anlaşılacağı üzere, paylaşılan liderlik
uygulamaları, örgüte duyulan güven ve işe karşı duygu durumu değişkenleri birbiriyle ilişkilidir. Bu anlamda bu
araştırmada öğretmenlerin okullarına yönelik paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel güven ve işe karşı duygu durumlarıarasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.Öğretmenlerinokullarındaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algı düzeyleri nedir?
2.Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri nedir?
3.Öğretmenlerin işe karşı duygu durumuna yönelik görüşlerinedir?
4. Öğretmenlerin okullarındaki paylaşılan liderlik uygulamaları ile örgüte güven düzeyleri ve işe karşı duygu durumlarıarasında ilişki var mıdır?
5.Öğretmenlerin okullarındaki paylaşılan liderlik uygulamaları algıları, örgütsel güven ve işe karşı duygu durumlarınıyordamakta mıdır?
Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada öğretmenlerin paylaşılan liderlik, işe karşı duygu durumu ve
örgütselgüven düzeyi arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik olarak görüşleri taranmıştır. Araştırmanın örneklemini Manisa İli’ndegörev yapan 340 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmada veriler “Paylaşılan Liderlik Algısı”,“İşe Karşı Duygu Durumu” ve “Örgütsel Güven”ölçekleriyle toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve LİSREL Paket Programları kullanılmaktadır. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı, işe karşı duygusu ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki
ilişkilere yönelik verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı katsayısı ve Path analizi kullanılmıştır.
Bu araştırma, öğretmenlerin okullarına yönelik paylaşılan liderlik algısı, işe karşı duygu durumu ve örgütsel güven
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Araştırmada veriler henüz test edilmemiştir. Araştırma
sonucunda; öğretmenlerinokullarındaki paylaşılan liderlik uygulamaları algısıile işe karşı duygu durumu ve örgütsel güven değişkenleri arasındaolumlu bir ilişki olması ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algılarınınörgütsel
güven ve işe karşı duygu durumlarını yordaması beklenmektedir.
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İnsanoğlunun dünyayı tanıdığı ilk yer olan evi ve ailesi; toplumun oluşumunda önemli ve vazgeçilmez bir yapı
taşıdır. Birçok aileden meydana gelen toplumun içinde taşıdığı aile örnekleri toplumun değerlerini, kültürünü,
anlam sistemini içinde taşımakta ve yansıtmaktadır. Aile üzerinde gerek sosyoloji, gerek antropoloji gerek psikoloji ve iletişim ve benzeri alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların kendi içerisinde ailenin bulunduğu konumu taşıdığı anlamları göstermek içinde barındırdıklarını anlamlandırmak adına yapılmış olduğu söylenebilir. Aile toplumun en önemli yapı taşı olduğundan aile toplumun varlığını sürdürmede ne kadar önemli olduğunu günden güne ailelerin bireyselliğe vermiş olduğu değerlerle yaşanan kayıplarda önemi daha çok görülmüştür.
Ailenin tanımına baktığımız zaman; "isim, toplum bilimi Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar,
kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik", “Aynı soydan gelen veya aralarında
akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü”, “Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü”, “Eş, karı”, “Aynı gaye
üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü” ve “Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu,
familya” (TDK 2015). Psiko-sosyal bir varlık olan insanın, ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir arada yaşama
zorunluluğu olduğu söylenebilir, böylece birlikte yaşayarak ortak değer ve davranışların oluşmasının nedenidir.
Oluşan bu ortak değer ve davranışların bir sonraki nesle aktarılmaktadır (Koçak & Çelik, 2009). Evlilik öncesi eş
seçimi içinde bu aktarım söz konusudur. “İnsanın yalnız yaşaması ne kadar güçse, bir diğeri ile bir araya geldiğinde
sorunsuz bir ilişki sürdürebilmesi de o kadar güçtür. Burada esas mesele, ilişkide sorunun varlığı değil, çözümlenme isteğinin olup olmaması veya çözümlenme şeklinin sağlıklı olmadığıyla ilgilidir” (Çelenoğlu, 2011,s.1). O
yüzden, aktarılan eş seçiminin ve birlikte yaşamın güçlükleriyle baş edilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
“Kişilerarası ilişkilerde güven, uzun yıllardır sağlıklı insan ilişkileri geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
edilmiştir” (Çetinkaya, Kemer, Bulgan, & Tezer, 2008, s.66). “Evlilikte ortaya çıkan sorunların yoğunluğu, evlilik
süresine ve eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir” (Sevim, 1999, s.19). O yüzdende, bu konu
üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilmelidir. Değişim ve kişiliklerin hiçbir zaman bir çerçeve içinde durmayacaktır. “Eşler, bazen sorunlarının başlangıç dönemlerinde, bazen çatışmaları şiddetlendikten sonra, bazen de
boşanmaya karar vermeden hemen önce yardım aramadıktadırlar. Evli eşlerin yardım gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla, “Evlilik Danışmanlığı” adı altında özel bir uzmanlık alanı doğmuştur” (Sevim, 1999, s.20). Gereksinim olduğu konusunda da bu alanın psikolojik danışmanlık, evlilik ve aile danışmanlığı hususunda önemi gereksinimin artığı görülmüştür. Evlilik ve aile danışmanlığının kapsamında yer alan eş seçiminin doğru ve güvenilir
şekilde yapılmasını küreselleşen ve endüstrileşen toplumlarda popülerleşmiştir. Doğru eş seçiminin yapılması üzerinde küreselleşen dünya içerisinde internet ortamlarına çözüm önerileri aranmaktadır. Ayrıca, evlilik ve aile danışmanlığı üzerinde evlilik öncesi üzerinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetlerin yanı
sıra, internet ortamından kısa formüllerle doğru eş seçimini Bu hizmetlerin yanı sıra, internet ortamından kısa
formüllerle doğru eş seçimini yapabilmek adına psikolojik yardım hizmeti sunulmaktadır. Psikolojik yardım hizmetinin yanında standart formüllerin internette yer alan, online gazetelerde, web sayfaları, bloglar vb üzerinden eş
seçimi üzerine öneriler yer almaktadır. Popülerleşen evlilik ve aile danışmanlığına rağmen, kısa çözüm ve pratik
çözümlerin listelenmesi ve işler bir liste şekilde tek model çözümlerin gündeme taşınmaktadır.Çalışmanın yöntemi
nitel bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Toplumsal olarak eş seçimi üzerinde nasıl bir standart üretmekte olduğunu anlamak ve Türkçe konuşan toplumların kendi içinde yaşadıkları yardım arayışında olan grupların eş seçimi üzerindeki görüşlerini anlamak amacıyla nitel bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çevresel verilerinin
toplanarak, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan bilgiler ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Nitel bir çalışma yöntemi tercih edilmesinin nedeni ise derinlemesine bilgi edinmesi amaçlanmakla beraber, doküman analiz yöntemi
ile veri toplanması tercih edilmiştir. Çünkü, doküman analizi yöntemi ile toplanan veriler, daha detaylı bilgiye
erişebilmek, veri elde etme zamanın kısa sürmesi, ekonomik oluşu ve konuya doğrudan yoğunlaşmaya elverişli
olduğundan tercih edilmiştir. Veri toplama sürecinde Google Arama Motoru üzerinde “Eş Seçimi” anahtar kelimesi kullanılarak Google Arama Motoru üzerinden ilk on sayfa üzerinde yer alan toplam 100 adet web sayfasında
“eş seçimi” üzerinde yazılan makaleler, köşe yazıları, haber makaleleri, videolar, bilimsel makaleler, kitaplardan
yararlanarak veriler toplanmıştır. Veri analizi için izlenen yol; toplanan veriler, tematik analiz yöntemi aracılığı
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ile eş seçimi üzerinde sunulan çözüm öneriler yazılan yazıların içeriği tespit edilmesi şeklinde öncelikle kodlama
yapılmıştır. Kodlama sistemi ile beraber temalara ulaşılmıştır. Tematik çerçeve oluşturmak için öncelikle metinlerin başlıkları okunarak sınıflama yapılmaya başlanmıştır. Sonrasında, metinlerin içeriğine göre ise temel kodlamalar yapılarak eş seçimi konusunda yazılan metinler kategoriye ayrılmıştır.Başlangıç düzeyinde elde edilen bilgiler, Google arama motorundan elde edilen 100 kaynaktan; okuyucuların internet aracılığı ile ihtiyaç duydukları
yardım arayışının formül şekilde sunulduğu, genel olarak eş seçimi, eş seçiminde yapılmaması gereken hatalar,
ideal eş seçimi, evliliğe hazırlık, İslam ve eş seçimi, evlilikte ve eş seçiminde iletişim, kadın ve eş seçimi ve aşık
olmak ve eş seçimi gibi konular genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Evlilik öncesi danışmanlığı üzerinde yönlendirmelerin kısıtlı olduğu görülmektedir. Hâlbuki Türkiye genelinde evlilik ve aile danışmanlığı 2012 yılından itibaren sertifika programları ile eğitim vermekle sınırlı kalmamış, yüksek lisans programları açılmıştır. Sertifika ve
yüksek lisans programlarına rağmen reçete usulü yardım arayışları devam etmektedir. Sağlıklı bir toplum için
sağlıklı evliliklere duyulan ihtiyaç günden günde artarken sağlıklı eş seçiminin de önemini vurgulamak gereklidir.
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Hatice DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Türkay Nuri TOK
Pamukkale Üniversitesi

Bilimsel bilgiyi üretmenin tek yolu bilimsel araştırmalardır (Ergün, Recepoğlu, Küçük, Oğuz, 2014, s. 26). Bilimsel araştırmalara gerekli önemin verilmesi, ülkenin gelişmişlik düzeyine olumlu yönde katkı sağlamakta ve gelecekte oluşturulacak politikalara yön vermektedir. Bunun için öncelikle mevcut koşulların iyi analiz edilmesi, gelecekte karşılaşılabilecek olası problemlerin bugünden saptanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi oldukça
önemlidir (Al, 2008).Eğitim araştırmaları, eğitim alanına özgü araştırma süreçlerini kapsayan ve çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin sistematik olarak kaydedilmesi, analiz edilmesi ve yayımlanması sürecidir (Mortimore,
2000). Eğitim ve öğretim uygulamalarını şekillendirmede önemli bir rolü bulunan eğitim araştırmalarının sayısında son yıllarda büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Karadağ’a (2009) göre yayımlanan bu çalışmalardan
bazıları eğitim reformlarına temel oluştururken, bir kısmı da alan yazını gözden geçirme yoluyla önceki yapılan
araştırma sonuçlarının güvenirliğini test etmektedir. Yapılan tüm araştırmaların amacı eğitimin kalitesini ve işlevselliğini arttırmak ve aynı zamanda eğitim alanına ve araştırmacılara katkılar sağlamaktır.Eğitim araştırmalarının
analiz edilmesi eğitim alanındaki konuların derinliği ve yaygınlığı hakkında bilgiler verirken, eğitimin genel görünümünü ortaya çıkarması açısından son derece önemlidir. Pek çok bilimsel dergide yayınlanan makaleler gösteriyor ki günümüzde eğitim bilimleri alanında hemen her konu ile ilgili birbirinden bağımsız çok sayıda çalışma
yapılmaktadır. Eğitim bilimleri alanındaki araştırmaların incelenerek eğilimlerinin belirlenmesi, içerik analizlerinin yapılması eğitim araştırmacılarına kolaylıklar sağlamaktadır. 1976’dan beri eğitim dergileri arasında yer alan
Eğitim ve Bilim Dergisi’ndeki eğitim yönetimi, denetimi, planlama ve ekonomisi (EYDPE) alanındaki makalelerin konu, yöntem, örneklem kitlesi gibi veriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, TED Eğitim ve
Bilim Dergisi’nin SSCI’te taranan bir dergi olmasının yanında konu edilen dergide yayınlanan EYDPE alanındaki
makalelerin kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı,
Türkiye’de 1976 yılından itibaren eğitim alanında yayın hizmeti vermekte olan TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde
2007-2014 yılları arasında EYDPE alanındaki makalelerin tematik, metodolojik ve istatistiksel çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum değerlendirmesi yapmak ve bu konuda gelecekte yapılacak olan akademik çalışmalara ışık tutmaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde yayımlanan EYDPE alanındaki makaleler; 1.Araştırmanın yapıldığı üniversite, 2.Konu alanı, 3.Yöntem
ve yöntem açıklama türü, 4.Örneklem kitlesi ve örnekleme büyüklüğü, 5.Araştırmalarda kullanılan veri toplama
araçları, 6.Araştırmalarda kullanılan istatistiksel veri analizi teknikleri, 7.
Araştırmalara katılan yazar sayısı,
açısından nasıl bir dağılım göstermektedir?Araştırma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. TED Eğitim ve Bilim
Dergisi’nde EYDPE alanında yayımlanan makalelerin incelendiği bu araştırma içerik analizi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007), içerik analizinin; metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması,
karşılaştırılması ve metinlerden teorik sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniği olduğunu vurgulamışlardır.1.TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde EYDPE alanında 66 makale olduğu belirlenmiştir. 2.Makalelerin büyük
çoğunluğunun Ankara Üniversitesi’ndeki akademisyenlere ait olduğu belirlenmiştir. 3.Makalelerde en çok çalışılan konu alanı okul yöneticileri, liderlik, iş doyumu, tükenmişlik, özyeterlik inancıdır. 4.En çok kullanılan yöntemin nicel çalışmalar olduğu belirlenmiştir. 5.En sık çalışılan örneklem büyüklüklerinin 1-100 ve 301-400 aralıkları
olduğu belirlenmiştir. 6.Makalelerde en fazla veri toplanan örneklem kitlelerinin öğrenci ve öğretmenle olduğu
belirlenmiştir. 7.En sık kullanılan ver toplama aracının anket olduğu belirlenmiştir. 8.Makalelerde tek yazarlı çalışmalara daha sık rastlanmaktadır.
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Öğretmenlerin Algıladıkları Siyasi Ayrımcılık İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru OĞUZ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ayrımcılık, çalışanların örgüt içerinde karşılaştıkları en önemli sorunlardan biridir (Demir, 2011) ve önyargılardan
kaynaklanan, aynı bilgi, beceri ve edime sahip çalışanlara farklı davranılması sonucu ortaya çıkan bir olgudur
(Clain ve Leppel, 2001; Cüceloğlu, 2000; Elliot, 1997). Çalışanlara farklı davranma, işe alma, kariyer planlaması,
görev tanımları, ücret belirleme, ödüllendirme ve ceza, özlük haklarının kullanımı ve iş yükünün belirlenmesinde
uygunluğun ve dürüstlüğün gözetilmemesi gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabileceği gibi kimi zaman da bazılarına daha fazla hak ve ayrıcalık tanıma şeklinde olabilmektedir (Ataöv, 1996; Gül, 2006; Çetin ve Özdemirci,
2013). Siyasi ayrımcılık, bireylerin işyerlerinde, sahip oldukları siyasi görüş nedeniyle maruz kaldıkları, adil olmayan tutum ve davranışlar anlamına gelmektedir. Eğitim örgütlerinde siyasi ayrımcılıktan en fazla etkilenecek
olan işgörenler öğretmenlerdir. Öğretmenlerin uğrayacakları ayrımcılık onların ediminin düşmesine neden olacak
ve bu da doğrudan öğrenciyi ve eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, okullar toplumun ve onu
oluşturan bireylerin üzerinde fazlaca etkiye sahip örgütlerdir. Bu durum müdüründen öğretmenine kadar tüm çalışanların etik ilkeler çerçevesinde davranmasını zorunlu kılmaktadır çünkü okulda yöneticilerin ve öğretmenlerin
meşrulaştırdıkları davranışlar bir gün toplumda da meşrulaşma olasılığına fazlaca sahiptir (Strike, 2007). Çalıştıkları kurumda ayrımcılığa uğradıklarını düşünen bireylerin mesleki doyumlarının, örgütsel adanma ve bağlılık düzeylerinin ayrımcılığa uğramadığını düşünen bireylere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ayrımcılığa
uğrayan bireylerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu, kariyer ilerlemelerinin yavaş olduğu, morallerinin düşük olduğu, daha az inisiyatif aldıkları ve tam edimle çalışmadıkları da belirlenmiştir (Gallinsky, Bond
ve Friedman, 1993; Leasher ve Miller, 2012; Demir, 2011; Esty, Griffin ve Hirsch, 1995). Eşit durumlardaki bireylere farklı davranışlar sergilenmesi onların her açıdan üretkenliklerini düşürebilmesi ve örgütün sürdürülebilirliği gücünü zayıflatmasının yanında etik açıdan bakıldığında da adalet ölçütlerine ters düşmektedir (Fritzsche,
1997; Yamak ve Topbaş, 2004; Demirel, 2011). Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre
herkesi çıkarcı kabul eden kimse olarak açıklanan ‘sinik’ ve bunu açıklamaya çalışan düşünceye de ‘sinizm’ denmektedir (Erdost, Karacaoğlu, Reyhanoğlu, 2007). Sinizm, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenlere sahip
olumsuz bir tavır olarak tanımlanabilir. Örgütsel sinizm, örgütün adil olmadığına dair inanç, güvenmeme ve buna
bağlı eylemlerin artmasıyla oluşan inanışlarla sonuçlanan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıları kapsayan karışık
bir tutumdur (Johnson ve O’Leary- Kelly, 2003) Sinizm, hem özel hem de kamu örgütlerinde yaşanmaktadır.
Kamu örgütlerinde sinizm yaşanmasının nedeni, bu örgütlerin örgütsel yapısının bürokratik özelliklere sahip olmasıdır (Albrecht, 2002; akt. Kalağan ve Güzeller, 2009). Sinik işgörenlerin, örgütsel problemlerin temelindeki
nedenleri belirlemede önemli rolleri vardır. Dolayısıyla, örgütsel değişim için gerçekleşen çabalara büyük katkı
sağlarlar (Bommer ve diğerleri, 2005; akt. Kalağan ve Güzeller, 2009). Örgütsel sinizm kavramında temel inanç;
doğruluk, dürüstlük, adalet, samimiyet ve içtenlikten yoksun olmaktır. Örgüt içinde liderler ya da diğer çalışanlar,
bireysel çıkarlarını gözeterek, örgüt içinde gizli olan güdüler ve hilelere dayanan davranışlara neden olurlar (Abraham, 2000). Bu nedenle örgütlerde uygulanan her türlü ayrımcılık örgütsel sinizmin nedeni olabilir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algıladıkları siyasi ayrımcılık ile örgütsel sinizm davranışları arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığını belirlemektir.Bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmış betimsel bir çalışmadır. “İlişkisel tarama modelleri iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir” (Karasar, 2009, 81). Çalışma Grubu Araştırmaya Kırşehir ilinde görev
yapan ve ölçekleri yanıtlamaya gönüllü olan 280 ilköğretim okulu öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların %52.1’i
kadın, %47,9’u erkektir. Katılımcıların %41.4’ünün 1-5 yıl arası, %23.2’sinin 6-10 yıl arası, %22.9’unun 11-15
yıl arası, %8.9’unun 16-20 yıl arası ve %3.5’inin ise 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip oldukları belirlenmiştir.
Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde ise %93.9’unun lisans, %5.4’ünün lisansüstü, %.7’sinin ise ön lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Veri Toplama Araçları Çalışmada veri toplama aracı olarak iki farklı ölçek
kullanılmıştır. Öğretmenlerin algıladıkları siyasi ayrımcılık düzeyini belirlemek için Keskinkılıç-Kara ve Büyüköksüz (2013) tarafından geliştirilmiş olan Öğretmenler İçin Siyasi Ayrımcılık Ölçeği” (ÖSAÖ) kullanılmıştır.
ÖSAÖ 28 maddeden oluşmaktadır. Sosyal İşlerde Ayrımcılık ve Yönetsel İşlerde Ayrımcılık olmak üzere 2 boyuttan oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa katsayısı .97’dir. AÖDÖ’nün alt boyutlarına ait Cronbach Alfa katsayıları ise, sosyal işlerde ayrımcılık alt boyutu için .98, yönetsel işlerde ayrımcılık
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alt boyutu için .84’tür. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyini belirlemek için ise Sağır ve Oğuz (2012) tarafından
geliştirilmiş olan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” (ÖSÖ) kullanılmıştır. ÖSÖ 25 maddeden ve 4 boyuttan oluşan 5’li
Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutlarına ait Cronbach Alfa katsayıları ise çalıştığı kurumdan uzaklaşma alt
boyutu için .86, performansı düşüren etkenler alt boyutu için .88, okula karşı olumsuz tutumlar alt boyutu için .85
ve çalışanların kararlara uygulamalara katılımı alt boyutu için ,68 ve ölçeğin tamamı için ise .89’dur. Verilerin
Çözümlenmesi Veriler çözümlenirken siyasi ayrımcılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır.Araştırma sonunda, öğretmenlerin algıladıkları siyasi ayrımcılık ile örgütsel sinizmin alt boyutları olan çalıştığı kurumdan uzaklaşma, performansı düşüren etkenler ve okula
karşı olumsuz tutumlar arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Siyasi ayrımcılığın
yönetsel işlerde ayrımcılık alt boyutu ile örgütsel sinizmin çalıştığı kurumdan uzaklaşma, performansı düşüren
etkenler ve okula karşı olumsuz tutum arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Siyasi
ayrımcılığın sosyal işlerde ayrımcılık alt boyutu ile örgütsel sinizmin çalışanların karara ve uygulamalara katılımı
alt boyutu arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde siyasi ayrımcılığın
yönetsel işlerde ayrımcılık alt boyutu ile çalışanların kararlara ve uygulamalara katılımı alt boyutu arasında negatif
yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Örgütsel sinizm üzerinde etkisi olduğu düşünülen sosyal
işlerde ayrımcılık ve yönetsel işlerde ayrımcılığın örgütsel sinizmi ne düzeyde yordadığını ortaya koymaya yönelik
olarak yapılan regresyon analizi sonucunda, bu iki değişkenin örgütsel sinizm üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.
Sosyal işlerde ayrımcılık ve yönetsel işlerde ayrımcılık birlikte örgütsel sinizmin %27’sini açıklamaktadır.
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High School Teachers' Conceptual Understanding of the Blackbody Radiation
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A blackbody is an ideal object that absorbs and emits all radiation that is falling on it (Serway, 1996). A blackbody
emits energy in the form of electromagnetic radiation caused solely by temperature (Murdin, 2000). The blackbody
topic is taught in many modern physics courses at university level as a way of bridging the gap between classical
and quantum approaches (Emigh, Passante & Shaffer, 2013). Teaching about the blackbody radiation appears on
many high school curriculums in the world as well (Australian Curriculum, 2015; Canada Curriculum, 2015; Finnish Curriculum, 2003; TTKB, 2014). Typically, course content in this area includes the nature of the blackbody
radiation, wavelength-intensity graph of a blackbody, and Wien law. The topic blackbody radiation was cited in
the last two Turkish national physics curriculum developed and applied in 2007 and 2012 years. The effect of
blackbody radiation on the birth of quantum physics was presented in the 2007 curriculum at tenth grade and the
topic its self was added to the curriculum at eleventh grade. On the other hand, in the 2012 curriculum, both the
effect of the blackbody radiation on the birth of the quantum physics and the topic itself is introduced to students
at twelfth grade. Since 2007, Turkish high school physics teachers are faced with the blackbody radiation subject.
That is why it is considered that collecting data about extensively held beliefs about blackbody radiation is an
important charge. Researchers, as well as curriculum developers should be supplied with information about what
teachers in high school associate with this subject and what notions they previously had. It is assumed that only if
in-service teacher trainers are aware of teachers’ needs in blackbody radiation, they then can provide necessary
support. Moreover, future curriculum developers may include or extract the topic depending on the teachers’ understanding, dependently students’ understanding, of the topic and attitudes toward the topic. Research about teachers’ thoughts on the subject of blackbody radiation is, in general, very limited (Neumann and Hopf, 2012).
Despite the ampleness of publications in some topics of physics in high school level, such as force and motion,
electric circuits, momentum conservation, and atomic models, studies about some other topics such as blackbody
radiation are, in general, very rare when compared to other topics (Emigh, Passante, and Shaffer, 2013). As far as
blackbody radiation is concerned, few studies about teachers’ conceptions could be found in related databases,
such as Google Scholar, ERIC and the Web of Knowledge. It seems, the topic of blackbody radiation has hardly
been handled at all by physics education researchers. This is why present study consider it an important task to
collect evidence about widely held conceptions about blackbody radiation. As a result of this lack of related research, an explorative investigation about teachers’ understanding and connections with the blackbody radiation is
planned in this study. Briefly, this study aims to explore associations and ideas that teachers have regarding blackbody radiation, a concept that procreated the quantum physics. The succeeding research problem guided the ongoing study: What conceptions do physics teachers have about the blackbody radiation at the high school level?Qualitative analysis was used to examine high school physics teachers’ understanding of the blackbody radiation
based on the results obtained via an online questionnaire. To determine the participants of the study teachers were
contacted in two manners. First, physics teachers’ Facebook groups were searched, and the author joined the suitable groups. These were ten diverse groups whose sizes varying between 13 to 1270 teachers. Group members in
these groups usually share scientific news, educational news and physics problems that they cannot challenge.
After taking the group leaders’ permissions the online questionnaire compromising 22 items was shared. To increase the participation rate, the questionnaire was shared several times every other week. After each sharing, approximately 15-20 teachers were participating. The questionnaire remained on the Web for about three months. In
this asynchronous environment manner, 77 teachers participated in the study. Second, synchronically the questionnaire was provided in the electronic form through email to authors’ friends. They were requested to send the
link of the questionnaire to their friendship groups as well. In this manner, 29 teachers fill in the questionnaire
form. Thus, it can be said that the participants constitute a voluntary sample. In either cases the participants remained anonymous and their personal information were not collected. The questionnaire used in this study consists
of 15 closed-end and seven open-ended questions. The full questionnaire is given in appendix. Closed-ended were
anonymous items to determine teachers’ educational environment such as the type of school they lecture in, years
of experience and their competence level in teaching the blackbody radiation. They were general items that could
be seen on most of the educational surveys. However, the open-ended items were pooled from the 2007 and 2013
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Turkish high school physics curriculums’ objectives as well as from the sub-topics of the blackbody radiation in
high school physics textbooks. In the open-ended items, teachers were asked to provide written explanations of
blackbody radiation phenomena. The seven open-ended items in the questionnaire were given final form with the
collaboration of one expert from physics education major and one experienced high school teacher. The prepared
questionnaire subsequently converted to a Google Form and next, the link of this form was sent to physics teachers.
Thus, data was collected online; it was exported to Microsoft Excel, and then it was analyzed. Since the responses
supplied by teachers can be displayed using a number of different illustrative models of differing degrees of sophistication, this study chose to construct "answer sculptures." This is a new map proposed to indicate the structure
of the answers delivered by the respondents. It differs from concept maps, which represents the connection between
comparatively large concepts that comprise more sub-concepts (Osman, Wahidin, and Meerah, 2013). However
answer sculptures represent types of responses such as correct, incorrect, irrelevant and nonsense answers. These
sculptures involve the whole answers, namely, reflects all answers provided by teachers. It categorize the responses
and shows number of teachers in each categories. In other saying, with it, all supplied answers can be on a sculpture.1. What is a blackbody? First, the results demonstrated that high school physics teachers’ knowledge about
the blackbody is incomplete. Second, their conceptualization of the blackbody is unconnected such that while
many teachers define it just an absorber some of them see it only an emitter of energy. Third, the lack of scientific
knowledge had caused many misconceptions such as; blackbodies cannot be seen by naked eye, they always absorb
energy, they appear black, they are spherical objects and they radiate at certain temperatures. Finally, there were
no mentions that a blackbody absorbs all incident radiations and emits energy in the form of electromagnetic
radiation caused solely by its temperature. 2.Why the blackbody concept is proposed? Relatively few teachers
defined correctly the nature of blackbody and its properties. The findings demonstrated that teachers’ knowledge
about the reason behind the proposition of blackbody is rather diverse and insecure. The incorrect answers ranges
from “to show that a non-radiating body is invisible” to “to explain the relation between temperature and wavelength”. Relatively few teachers understood correctly that the blackbody is a theoretical object proposed to explain
the radiation caused solely by objects temperature. 3.Which of the objects at -30oC, 0oC and 1000oC emit electromagnetic radiation? Findings indicated that teachers had a rather good understanding of the relation between the
temperature and electromagnetic radiation. Namely, more than half of the teachers knew that objects that have
temperatures above zero Kelvin will radiate. Besides, there are misconceptions that “objects radiate at high temperatures” and “objects radiate at infrared band”. 4.Does an ideal blackbody makes electromagnetic radiation? The
analysis revealed that teachers have a fairly good understanding if a blackbody radiate or not, but some have
erroneously understood that the cavity on the blackbody prevents the radiation. Moreover, there are those conceptualized that since it absorbs all striking lights it will not radiate. 5.Can Sun be accepted as a blackbody? Although
most of the teachers see the Sun as an example of blackbody those do not accept it as a blackbody are not minor.
The first group accepted the Sun as a blackbody mostly because of the fact that it has a temperature above absolute
zero, which is in fact is not correct. The second group didn’t accept it as a blackbody because of the misconception
that it cannot absorb light. Thus, it is obvious that teachers did not have a clear understanding of examples of ideal
blackbodies. 6.
cated that t
Analysis of responses showed that teachers confused the maximum intensity radiation with the maximum wavelength of the radiation or with sole the wavelength of the radiation. 7.What is the effect of the investigations done
on the blackbody on the birth of modern physics? The findings demonstrated that teachers’ knowledge about the
effect of the studies done on blackbody radiation on the development of modern physics is really insufficient.
Many teachers expressed vague responses. For example, they have stated “modern physics started”, and “quantum
physics was birth” as answers, which are scarce in explaining the effect of the blackbody on further developments.
Relatively few teachers understood correctly that blackbody studies had led to the idea of quantization and its
applications, such as photoelectric effect, in quantum mechanics.
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Lise Biyoloji Öğretmenlerinin “ Öğrenci Merkezli Öğretim ve Uygulamalı Çalışmalar” Hakkındaki
Görüşleri

Leyla BOSTAN
MEB

Bu çalışmanın amacı Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmenlerinin kendi görüşlerine ve açıklamalarına dayanarak,
öğrenci merkezli öğretimi ne kadar bilip bilmediklerini ve derslerinde öğrenci merkezli öğretimi ne kadar uygulayıp uygulayamadıklarını belirlemektir. Bunun yanında bu çalışma öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, deneyim,
mezun oldukları fakülte, yabancı dil bilgisi, yüksek lisans derecesi ve sınıf mevcudu gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.Araştırma bir tarama çalışmasıdır. Tarama çalışmaları, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu sekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Böyle çalışmalarda
araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve var olduğu tanımlanmaya çalışılır ( Karasar,
1999). Bu çalışmada Anadolu liselerinde görev yapan Biyoloji öğretmenlerinin “Öğrenci merkezli öğretim ve
uygulamalı çalışmalar“ hakkındaki görüşlerinin neler olduğu ve öğrenci merkezli öğretimi ne kadar uygulayıp
uygulayamadıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alan Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Kartal ilçelerindeki 13 Anadolu lisesinde görev yapmakta olan 40
lise biyoloji öğretmeni ile yapılmıştır. Anadolu Lisesi biyoloji öğretmenlerinin Biyoloji derslerinde öğrenci merkezli öğretim yapıp yapmadıklarının araştırılması için 27 yönergeden oluşan beşli Likert tipi bir veri toplama aracı
ile öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bilip bilmedikleri hakkındaki bilgilerini araştırmak için 24 yönergeden
oluşan dörtlü Likert tipi veri toplama aracı uygulanmıştır. Bu veri toplama araçları birbirine paralellik göstermekte
olup, birinci veri toplama aracı ve ikinci veri toplama aracı şeklinde isimlendirilmiştir. Veriler istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 1. Anadolu lisesi Biyoloji öğretmenlerinin Biyoloji derslerinde öğrenci merkezli
öğretim yaptıklarını belirtseler de öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini yeteri kadar ve tam anlamıyla bilmedikleri sonuçları ortaya çıkmıştır. 2. Anadolu lisesi biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu kadın erkek farkı
olmadan öğrenci merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir. 3. Anadolu lisesi biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu mesleki deneyim farkı olmadan öğrenci
merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir. 4. Anadolu lisesi biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu mezun olunan fakülte farkı olmadan öğrenci merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir. 5. Anadolu lisesi biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu yüksek lisans derecesine sahip olma farkı olmadan öğrenci merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir. 6. Anadolu lisesi
biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu yabancı dil bilgisi farkı olmadan öğrenci merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir. 7. Anadolu lisesi biyoloji öğretmenlerinin büyük çoğunluğu 25 ile 50 arasında sınıf mevcudu sayısı farkı olmadan öğrenci merkezli öğretimi uygulayabildiğini ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini bildiğini düşünmektedir.
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Fizik Öğretmenlerinin Enerji Konusunun Öğretimine Yönelik Görüşleri
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Günlük hayatla bağlantılı olan enerji kavramı, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, kinetik, potansiyel, petrol, ses ve nükleer
enerji şeklinde bulunabilmektedir ve bu enerji formları birbirlerine dönüştürülebilmektedir. Son yıllarda nüfusun
ve sanayileşmenin hızla artması ile birlikte bireylerin günlük hayatta sürekli dile getirdikleri enerji kavramının
kullanımı da artmıştır (Şahan ve Tekin, 2007). Bu ifadelerden yola çıkıldığında yaşamımızda çok önemli bir yere
sahip olan “Enerji” konusunun öğretiminin gün geçtikçe önem kazandığı görülmektedir. Genellikle öğrenciler
tarafından zor ve anlaşılmaz olarak tanımlanan enerji konusunun, özellikle soyut kavramlar içermesinden kaynaklı
tam olarak anlamlandırılamadığı belirtilmektedir (Duit, 1992; Stylianidou, Ormerod, & Ogborn, 2002). Enerji konusu üzerine yapılan çalışmalarda öğrencilerin enerji kavramına, korunumuna, dönüşümüne, iletimine ve kaynaklarına yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir (Ellse, 1988; Ogborn, 1990; Solomon, 1982;
Trumper, 1998). Öğrencilerin zihinlerinde yapılandırmakta zorluk çektikleri enerji kavramının öğretimi ortaöğretimde, fizik öğretim programı içerisinde karşımıza çıkmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Öğrencilere
öğretim boyunca kazandırılması amaçlanan belirli tutum, değer, beceri ve bilgi öğretim programı aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca öğretim programlarının günümüzün koşullarına uygun olarak sürekli güncellenmesi gerektiği düşünülmektedir (Gömleksiz, 2007). Bu kapsamda ülkemizde de fizik öğretim programı 2013 yılında güncellenmiştir ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren dokuzuncu sınıflardan başlanılacak şekilde uygulaması gerçekleştirilmektedir. Güncellenen fizik öğretim programında, öğrencilerin eğitim sürecinde aktif olacağı,
bilgiyi keşfedeceği ve öğrendiklerini yaşam ile bağdaştırabileceği bir öğretim amaçlanmıştır (MEB, 2013). Bu
süreçte öğrencilerin yönlendirilmesi, gözlemlenmesi, aralarında iletişimin sağlanması ve bilimsel gerçeklere ters
düşen yanlış bilgiler olarak tanımlanan kavram yanılgılarının önlenmesi açısından öğretmenlere önemli görevler
düşmektedir (Kalem ve Çallıca, 2001). Ancak ülkemizdeki öğretmenlerin konunun öğretiminde ilk başta teorik
bilgi vermeyi, daha sonra soru cevap tekniği ile anlaşılamayan yerler üzerinde durmayı ve en sonda konuyu pekiştirmek açısından problem çözme yöntemini tercih ettikleri görülmektedir (Budak, Budak, Tutak ve Dane, 2009).
Tercih edilen bu öğretim yöntemlerinden kaynaklı öğrenciler derste pasif bir rol almaktadırlar. Öğrenciler derslerde daha aktif duruma gelebilmeleri için öğretmenlerin, öğrenci merkezli öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
kullanmaları gerekmektedir. Enerji konusunun da kompleks ve soyut birçok kavram içermesinden kaynaklı öğrenim sürecinde öğrencilerin konuyu anlamlandırmalarında sorunlar yaşadıkları bilinmektedir (Boyes & Stanisstreet, 1990). Bu nedenle araştırmada ele alınan yeni fizik öğretim programındaki enerji konusunun öğretiminin,
öğretmenler tarafından nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ve nasıl gerçekleştirdiklerine yönelik düşüncelerinin araştırılmasının alana katkısı olacağına inanılmaktadır.Araştırma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum
çalışması şekilde ele alınmıştır. Araştırma problemleri göz önüne alındığında öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmeler ile durumun ayrıntılı bir şekilde betimlenmesi hedeflendiğinden, araştırma betimsel durum çalışması olarak desenlenmiştir (Mcmillan, 2004). Aynı zamanda araştırmada birden fazla durumun kendi başına değerlendirilmesi ve aralarında karşılaştırmaların yapılabilmesi amaçlandığından bütüncül çoklu durum deseninden yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunda üç farklı Anadolu Lisesi’nde dokuzuncu sınıf fizik öğretim
programı içerisinde yer alan enerji konusunun öğretimini gerçekleştiren üç fizik öğretmeni yer almaktadır. Araştırmada örneklem belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada, önceki programda yer alan enerji konusunun öğretimi ile
yeni fizik öğretim programında yer alan enerji konusunun öğretimi arasında karşılaştırmalar yapılacağından, fizik
öğretmenlerinin Anadolu liselerinde en az iki yıl süre ile dokuzuncu sınıfların öğretimini gerçekleştirmiş olmaları
ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. Elde edilen verileri desteklemek amaçlı da süreç içerisinde öğretmenlerle sınıf ortamında belirli bir süre
bulunularak katılımcı gözleme dayalı araştırmacı günlüğü tutulmuştur. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir ve araştırmanın problemini kapsayacak bir şekilde olup olmadığına yönelik uzman görüşleri alınmıştır. Ayrıca veri toplama aracının geçerliliğini test edebilmek amacıyla bir fizik öğretmeni ile pilot çalışma
yapılmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kayda alınmıştır. Daha sonra öğretmenlerle yapılan görüşmeler, elektronik ortamda her birine ayrı ayrı oluşturulan dosyalara
aktarılmıştır. Ayrıca gözleme dayalı olarak araştırma süreci içerisinde sürekli tutulan araştırma günlükleri ile de,
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araştırmacının düşünceleri, gözlemleri, yorumları, açıklamaları ve tepkileri elde edilmiştir. Betimsel analiz yöntemi ile verilerin çözümlenmesi sağlanarakta, elde edilen veriler araştırma sorularına uygun verilen yanıtlar çerçevesinde temalar altında özetlenmiştir.Uygulama öncesinde öğretmenlerin yeni fizik öğretim programının öğretiminde öğretmenlere kısıtlamaların getirilmediğini, kitap ile öğretim programı arasında uyumsuzluk olduğunu, 9.
sınıf kazanımların basitleştirildiğini, kavramsallaştırıldığını, eski ve yeni programdaki enerji konuları arasında çok
büyük değişikliklerin olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin ayrıca laboratuvarların ders saati
yetersizliği sorunundan kaynaklı kullanılamadığından enerji konusunun yapılandırmacı yaklaşıma uygun hazırlanmadığını, enerji konusunun ve diğer konuların önceki yıllardaki öğrenme süreci arasında fark olmadığını ve
genel olarak konuların öğrenme sürecinde anlatma yönteminden, soru-cevap tekniğinden ve problem çözme yönteminden yararlanıldığını ve enerji konusu ile diğer konularda kullandıkları ders araç-gereç ve materyaller arasında
farklılık olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Uygulama sonrası öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ise, enerji konusunun öğretiminde zaman yetersizliğinden dolayı laboratuvarların
kullanılamamasından ve öğretmenlerin bilgilerinin eksik olmasından kaynaklı enerji konusunun öğretiminin yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak yapılamadığı ancak enerji konusunun yapılandırmacı yaklaşıma uygulanabilir
olduğu, öğretim sırasında öğretmen, öğrenci ve ortam açısından sorunlarla karşılaşıldığı, enerji konusunun öğrenimi sonucunda öğrencilerin enerji konusunda bilinçlendikleri ve enerjiyi artık günlük hayatla bağdaştırabildikleri,
enerji konusunun öğretiminde günlük hayattan örneklere, video gösterimlerine ve simülasyonlara yer verilmesi,
laboratuvarlarda deney yaptırılması, geziler düzenlenmesi ve üniversiteye giriş sınavının öğretim programına uygun hale getirilmesi ile öğrencilere daha etkili öğrenim sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.
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Fizik dersi gibi anlaşılması kolay olmayan ve öğrencilerde sınav kaygısı yaratan bir ders ile ilgili öğrencileri sınav
kaygısından uzaklaştıracak ve sadece dersin öğrenilmesine imkân tanıyacak bir ölçme değerlendirmenin düşünülmesi gerekir. Ölçme, belirli bir niteliğin ölçülerek ölçüm sonuçlarının bir sayı ya da sembolle belirtilmesidir (Turgut, 1997). Ölçme, aynı zamanda insanların karakterlerini, niteliklerini, nesneleri ve olayları açık bir şekilde formüllere veya kurallara göre sayısal olarak belirleyen bir yöntem olarak da ifade edilebilir (Gilbert,1997). Eğitimde
ölçme ve değerlendirme insan üzerinde yapılmakta ve insanların zihninde meydana gelen faaliyetler ölçülmeye
çalışılmaktadır. Yani ölçülmek istenen değerler somut değil soyuttur. Bu durum ise insanların üzerinde durduğu
en önemli noktalardan biridir. Somut şeyleri ölçmek kolay ve sonuçlar daha nettir (Tekin, 2000). Geleneksel değerlendirme; süreç talimatları, ölçme aracı ve puanlaması hazırlayanlar tarafından sabitlenmiş ve bu suretle sınavı
uygulayan farklı kişilerce ve farklı oturumlarda sınava girenlerin tümünde kıyaslanabilir sonuçlara ulaşmak için
hep aynı şekilde uygulanan ve puanlanan (özdeş) testlerdir (Enger vd., 1998). Geleneksel değerlendirme bir öğrencinin gelişim süreci hakkında bilgi vermez (Cubertson vd., 1999; Curtis vd., 2002). Geleneksel ölçme araçlarıyla yapılan değerlendirme, öğrencinin bilgisini belirli bir zaman diliminde ölçmeye çalışmakta, öğrencinin başarısını ya da başarısızlığını ayrıntılı olarak yansıtmamakta ve öğrencinin zihinsel semasını ortaya koyamamaktadır
(Manning vd., 1995; Romberg, 1993; Shepard, 2000). Günümüzde giderek önem kazanan geleneksel değerlendirmelerden işlev ve yapı olarak farklı olan değerlendirme, genel bir kabul ile alternatif değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Pierce ve O’Malley’e (1992) göre alternatif değerlendirme; öğrencinin ne bildiğini gösteren ve ne
yapabileceğini ortaya koyabilen bir değerlendirmedir. Amacı, öğrencinin ilerlemesini göstermek ve öğretimi bilgilendirmektir. Standart veya geleneksel bir değerlendirme değildir. Alternatif değerlendirme yaklaşımları (Korkmaz, 2004); •
Beceri ve bilginin kullanımı birbiriyle bağlantılı, tamamlanmış ve ortamlara uyum sağlamış etkinlikleri ölçer. • Eğitimin içine yerleşmiştir. Sadece amaca yönelik ölçme yapan standardize edilmiş, yönergeli
etkinliklerden ayrıştırılabilir. Başka bir deyişle alternatif değerlendirme anlamlı öğrenme deneyimleri demektir. •
Esnektir. Farklı sunuş şekillerine ve öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme biçimine olanak sağlar. •
Öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerini ve düşüncelerini analiz etmelerini sağlamak yoluyla kendine dönük düşünmeyi ve kendini irdelemeyi öğretir. Günümüzde geleneksel öğretim yöntemlerinden uzaklaşıp bireysel
ya da öğrenci merkezli öğretim yöntemleri uygulanmaya başlanmasına karşılık ölçme ve değerlendirme sistemleri
hala ağırlıklı olarak öğretmen merkezlidir. Her ne kadar yazılı ve sözlü yoklamaların dışında öğrenci performans
ödevleri, grup değerlendirmesi, akran değerlendirmesi, öğrenci öz değerlendirmesi, kavram haritası, gözlem
formu, tutum ölçeği, kontrol listesi gibi alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılıyor olsada değerlendirmeyi yapan öğretmenin gözünde yazılı sınavın ağırlığının çok fazla olduğu bilinmektedir. yazılı sınavların
sayısı, zamanı ve şekli belli olduğu ve öğretmen merkezli olduğu için öğrencilerde bir korku ve endişe yarattığı
düşünülmektedir. Öğrencileri sınav kaygısından uzaklaştıracak ve sadece dersin öğrenilmesine imkân tanıyacak
bir sınav modelinin oluşturulması gerekli ve önemli görülmüştür. Çalışmada nicel ve nitel olmak üzere iki yöntem
uygulanmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda uygulamadan önce ve sonra sınav kaygı ölçeği kullanılmış ve aradaki
fark amos programı kullanılarak istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın nitel boyutunda ise öğrencilerden
mülakat yoluyla görüşleri alınmıştır.Çalışmanın bulgularına bakıldığında, çek tekniğinin fizik dersi için sınav kaygısını azalttığı ve öğrencilerin çek tekniği hakkında olumlu düşünceler taşıdıkları anlaşılmaktadır. Çalışmanın liselerde fizik dersinde uygulanması tavsiye edilmekte ve lise öğrencilerinin sınav kaygısını azaltacağı ve fizik dersinin daha iyi öğrenileceği böylelikle fizik dersleri ile günlük yaşam arasında bağ kurabilen, bilimsel süreç becerileri gelişmiş öğrencilerin olacağı düşünülmektedir.
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Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin, Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket
Konusundaki Akademik Başarılarına, Yaratıcı Problem Çözme Becerilerine Etkisi
İpek YELDAN
Marmara Üniversitesi

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgilerin öğrencilere geleneksel eğitim yoluyla aktarılması imkansız olmaktadır. Öğrencilere bilgiye ulaşma, günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözme ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle okullarda öğrencilerin yaratıcı problem
çözme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Fen eğitiminin temel amacı, kişinin çevresindeki problemleri
tanımlaması, gözlem yapması, hipotez kurması, deney yapması, sonuç çıkarması, analiz etmesi, genelleme yapması ve elde ettiği bilgi ve gerekli becerileri uygulamasıdır. Bu nedenle fen, bir ürün olmasının yanında; yaşamın
her aşamasını etkileyen yaratıcılık bileşenlerini içeren bir süreçtir. Hazırlanılan çeşitli etkinliklerle öğrencilerin
araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlanmalıdır (MEB, 2006, s.15).
Bu araştırmada öğrencilerin tüm zihinsel becerilerini işe koşan ve öğrenme ortamında öğrencilerin çevreleriyle
daha fazla etkileşimde bulunmalarına imkân veren sistematik yaratıcı problem çözme yöntemi kullanılarak, ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket konusundaki akademik başarılarını ve problem çözme becerilerini
nasıl etkilediğini incelenmiştir. Araştırmada “Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan sistematik
yaratıcı problem çözme etkinliklerinin, öğrencilerin akademik başarısına, problem çözme ve yaratıcı problem
çözme becerilerine etkisi nedir?” sorusu araştırmamızın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu problem cümlesine bağlı olarak araştırmanın alt problemleri ise aşağıda ifade edilmiştir: 1.Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
dersinde kullanılan sistematik yaratıcı problem çözme etkinliklerinin kullanılması sonucunda, öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı fark var mıdır? 2.Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan sistematik
yaratıcı problem çözme etkinliklerinin kullanılması sonucunda, öğrencilerin problem çözme becerileri arasında
anlamlı farklılık var mıdır? 3.
Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan sistematik yaratıcı problem çözme etkinliklerinin kullanılması sonucunda, öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri arasında anlamlı
farklılık var mıdır? Yaratıcılık eğitiminin amacının, merak eden, deneyen, araştıran, keşfeden, üreten, sorunları
değişik açılardan değerlendirebilen, aklını kullanan, duygularını, korkularını, kaygılarını denetleyebilen, duyarlı,
diyaloga açık, bağımsız kendi kendine karar vermeyi bilen, sanata duyarlı, sorgulayan ve kuşku duyan kısaca
düşünen insan yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde; bu araştırmanın, ezberci eğitimin yol açtığı tıkanmaları, hayal
etme, tasarlama, sorun çözme, üretken olma aşamalarına götürerek fen bilimleri eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Bu araştırmada CoRT (Bilişsel Araştırmalar Vakfı Programı, De Bono, 1991) yönteminden üretilmiş
“fikir oluşturma” ve ASIT (İleri Sistematik Yaratıcı Düşünme, Horowitz, 1999) yönteminden üretilmiş ‘fikre
odaklanma” tekniklerini harmanlayan sistematik yaratıcı problem çözme etkinliklerinin (SYPÇE) (bağımsız değişkenler) akademik başarıya ve problem çözme becerisine etkisi (bağımlı değişkenler) incelendiği için, deneysel
desen kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir
ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören iki 6. Sınıf şubesinin öğrencileri oluşturmuştur. Deney ve kontrol
grubunda otuzar öğrenci bulunmaktadır.Araştırma sürecinde, Problem Çözme Envanteri,Yaratıcı Problem Çözme
Testi ve Başarı Testi kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri, Heppner ve Petersen (1982) tarafından, çeşitli
araştırmalar sonucu ortaya çıkan “genel yönelim”, “problemin tanımı”, “alternatif üretme”, “karar verme” ve “değerlendirme” gibi problem çözme aşamaları göz önünde bulundurularak, kişinin problemlerini çözebilme yeterliği
konusunda kendisini nasıl algıladığının yanı sıra, problem çözme yönteminin boyutlarını da belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir.Ölçeğin Türkçe çevrisi Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından gerçekleştirilmiştir. Problem
Çözme Envanteri, 35 maddelik, 1-6 arası puanlanan likert tipi, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendisini algılayışını ölçen bir bireysel değerlendirme ölçeğidir. Puan ranjı 32-192’dir. Problem Çözme Envanteri
(PÇE)’nin puanlanması sırasında 9, 22. ve 29. maddeler puanlama dışı tutulacaktır. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17,
21, 25, 26, 30. ve 34. maddeler ters olarak puanlanan maddelerdir. Yaratıcı Problem Çözme Testi, Demirci
(2014)’ün “Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Işık Konusundaki Kuramsal,Deneysel ve Günlük Yaşam Problemlerini Çözmelerine Etkisi” incelediği doktora çalışmasında
hazırladığı YPÇT, yaratıcı problemlerden oluşmaktadır.Bazı problemler literatürde yer alan çeşitli yazarların çalışmalarından alınırken,bazıları ise araştırmacı tarafından tasarlanmıştır. Yaratıcı problem testinde bulunan problemlere öğrencilerin ürettikleri çözümlerin analizinde, sistematik yaratıcı problem çözmenin temelini oluşturan
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ASIT’in temel unsurları göz önüne alınarak Demirci (2014) tarafından hazırlanmış “Yaratıcı Problemleri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çözümün, sistematik yaratıcı problem çözümü olmasında ASIT’in öğelerinden
olan “5 fikir uyandıran aracın (birleştirme, çoğaltma, bölme, çıkartma ve simetriyi bozma)” kapalı dünya içerisinde
bulunan bileşenlere uygulanması durumu incelenmiş (Horowitz, 2001/1) ve ölçütler bu doğrultuda belirlenmiştir.
Başarı Testi, Kuvvet ve Hareket ünitesi kazanımları dikkate alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş, açık uçlu
ve çoktan seçmeli 20 adet sorudan oluşmaktadır. Başarı testine öğrencilerin verdikleri cevaplar; çoktan seçmeli
sorularda cevap anahtarı, açık uçlu sorularda derecelendirilmiş puanlama ölçeklerine bakılarak, puanlandırılmıştır.
Çoktan seçmeli sorularda doğru cevap 1, cevabın yanlış ya da boş olduğu durumlarda 0 puanı verilecektir. Çalışmada istatistiksel yöntemler kullanılarak, verilerin analizi yapılacaktır. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde
Demirci (2014)’nin hazırladığı derecelendirilmiş puanlama ölçeği kullanılmıştır.Çalışmanın değerlendirme aşaması devam ettiği için beklenen, olası sonuçlara yer verilecektir. Akademik başarı açısından değerlendirildiğinde;
sistematik yaratıcı problem çözme etkinlikli program, mevcut programa çeşitli fikir oluşturma ve fikre odaklanma
tekniklerinin eklenmesiyle geliştirilmiştir. Etkinlik bakımından daha zengin olmasının akademik başarıyı artırmada etkili olacağı düşünülmektedir. Bu etkinliklerde öğrenciler, dikkatlerini çekebilecek, çeşitli, fazla sayıda,
günlük yaşamla ilişkili problem durumlarıyla karşılaşmışlardır. Bununla birlikte etkinlik uygulamalarında sınıf
ortamının kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, eğlenceli, görsel ve dokunsal materyallerin bulunduğu bir şekilde dizayn edilmesi öğrencilerin süreçte daha aktif olmalarını beraberinde getirmiştir. Derslere aktif katılımın
sağlanmasının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu tutum geliştirmelerini sağlayarak akademik başarı üzerinde olumlu bir etkiye neden olacağı düşünülmektedir. Başarı testinde çoktan seçmeli ve açık uçlu olarak hazırlanan sorular bilimsel süreç becerilerini içinde barındırmaktadır. Özellikle açık uçlu problemler, cevap şıklarının
olmamasından dolayı öğrencilere doğru cevabı bulmaları için ipucu vermeyen, öğrencilerin yeterli bilgiye sahip
olmadığı durumlarda çözümü oldukça zor olan sorulardır. Bu durum öğrencilerin bilgilerini hatırlamalarında çoktan seçmeli kuramsal problem testinde kullandıklarından farklı zihinsel becerilerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bilgiyi hatırlatacak, ipucu verecek seçeneklerin bulunmadığı durumlarda sistematik yaratıcı problem çözme
etkinlikli programın daha etkili olacağı beklenmektedir. Özetle, deney grubu öğrencilerinin hem açık uçlu hem de
çoktan seçmeli sorularda kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olmaları beklenmektedir. Bu durum, sistematik yaratıcı problem çözme etkinlik uygulamalarının bilimsel süreç becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu
gösterecektir. Yaratıcı problem çözme becerisi açısından değerlendirildiğinde; mevcut program uygulanan öğrencilerin bilgileri olmayan bir konu hakkında sistematik yaratıcı problem çözümü üretemedikleri, bilgileri dahilindeki bir konu hakkında ise genellikle geleneksel çözüme ulaştıkları öngörülmektedir. Deney grubunda ise, bilgileri
dahilinde olsun ya da olmasın her iki problem çeşidinde de sistematik yaratıcı problem çözümü üretme eğiliminde
olmaları beklenmektedir. Bu durum sistematik yaratıcı problem çözme etkinlikli program öğrencilerinin yalnızca
öğrendikleri konular hakkında değil, farklı disiplinlerdeki konular hakkında sistematik yaratıcı problem çözümü
üretmede etkili olduğunu gösterme açısından önemli olacaktır. Öğrencilerin geleneksel problem çözümündeki
azalma, sistematik yaratıcı problem çözümündeki artış oranı, sistematik yaratıcı problem çözme etkinlikli program
bileşenlerinden biri olan yaratıcı problem çözme teorisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Yaratıcı problem
çözme teorisi, bilinen çözümlerden hareketle bilinmeyen, çözümü uzmanlık alanının dışında olan problemleri çözmek için yaratıcı prensipler içeren bir yapıya sahiptir.
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Future Foreign Language Teachers’ Views On The Program Content İn Their ELT Undergradute
Programs
Hülya KÜÇÜKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

English language has been gaining importance each day by the current dynamics of the fast growing effect of
globalization. The need for learning English as foreign language has gained more importance after the active use
of communication tools risen in the last decade. It has established itself as the world language of research and
publication and it is being used by a multitude of universities and institutes of learning all around the world as the
language of instruction (Flowerdew & Peacock, 2001). This situation has made learning a foreign language as one
of the main elements of the formal curriculum. In Turkey the spread of English has become to aremarkable point
as it is in the rest of the World. English is now taught at all levels from primary schools to university level studies.
Currently, English, as a foreign language, is the only compulsory language taught at all levels of education, and
German and French being elective languages in some schools (Kirkgoz,2007). In order to maintain suitable language classes, evaluation studies also gained importance. The word According to Brown (1995), curriculum evaluation is “the systematic collection and analysis of all relevant information necessary to promote the improvement
of a curriculum and assess its effectiveness within the context of the particular institutions involved” (p.218). It is
for this reason that the data should be collected from the stakeholders at all levels. The topic related with program
evaluation is mainly on the sources, goals, curriculum of the program and the methods of teaching, Program evaluation is conducted in order to find out the current situation of an ongoing program. Brown (1995) proposes a
framework of language curriculum design which includes six stages: 1. Needs analysis 2. Specifying goals and
objectives 3. Development of tests on the basis of program’s goals and objectives 4. Developing materials 5.
Language teaching 6. Program evaluation Posavac and Carey (2003) also explain six purposes of program evaluation, all of which help to plan and improve the on-going service of the pograms: 1. To assess unmet needs 2. To
document implementation 3. To measure results 4. To compare alternative programs 5. To provide information to
maintain and develop quality 6. To detect negative side effects Program evaluation can be done in different ways
depending on the purpose of the evaluation, characteristics of the program and the part of the program that needs
to be evaluated. The main aim of this study is to make an evaluation study on an ELT department by collecting
data from prospective English teachers on their views about the program content of their ongiong programs. The
study was conducted at a state university with a participant of 77 third and fourth year students. By this study, the
researcher aims to shed a light to the program contents of these ongoing programs from the students’ point of view.
Similiar studies can be conducted by exploring the the views of the teaching staff teaching at these departments.
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Two Predominant Causal Latent Variables Effecting Critical Thinking Disposition: An SEM Model
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In the most basic definition, metacognition is cognition about cognition. It can take many forms such as knowledge
about when and how to use specific strategies for learning and problem solving (Metcalfe and Shimamura, 1994).
In the literature, there are generally two components of metacognition, which are known as knowledge about
cognition and regulation of cognition (Jacobs and Paris, 1987; Schraw, 1998; Garner, 1990; Schraw and Dennison,
1994). Critical thinking has been conceptualized different ways depending on the field of study. Mayer and Goodchild (1990) defined critical thinking as an active and systematic attempt to understand and evaluate arguments.
Halpern (1998) argued that metacognition is the ability to use knowledge to manage and improve thinking skills.
She further explained that students should undergo some specific mecognitive skills such as monitoring their process, ensuring accuracy, and making judgment when they engage with critical thinking. A study by Choy and
Cheah (2009) concluded that critical thinking requires higher level of cognitive skills. Furthermore, Brown (2004)
argued that critical thinking is impossible to achieve without metacognition. All these studies indicate that there
must be a direct effect of metacognition on critical thinking. Epistemological beliefs are those related to the nature
of knowledge and knowing. As Schommer (1994) argued, epistemological beliefs are related to cognitive processes such as reading comprehension and learning in complex domains. Some of the recent studies tend to find out
the relationship between epistemological beliefs and other variables related to learner’s characteristics. The relationship between epistemological beliefs and use of learning strategies was studied (Cano and Cardelle-Elewar,
2004; Paulsen and Wells, 1998). Based on these studies epistemological beliefs have impact on learning and use
of learning strategies. Furthermore, some studies such as Bendixen and Rule (2004) and Dahl, Bals, and Turi
(2005) point at the relationship between epistemological beliefs and critical thinking. Based on the conclusions of
aforementioned studies, it is clear that epistemological beliefs have a direct effect on metacognition and critical
thinking. Furthermore, metacognition also has a direct effect on critical thinking as well as playing a mediating
variable role for the effect of epistemological beliefs on critical thinking. Therefore, the research questions are; (a)
how much direct effect does metacognitive awareness has on critical thinking, and (b) how much total effect does
epistemological beliefs has on critical thinking. To answer the research questions it was necessary to measure the
mentioned latent variables. Using the measurement tools explained below, researchers intended to conduct a confirmatory factor analysis (CFA) followed by a specific SEM model (structural regression (SR) model) by adding
a structural part to specify directionalities among the three measurement models in the CFA.The data were collected from 234 pre-service teachers using the Turkish version of preexisting inventories to measure the three latent
variables. The metacognitive awareness inventory (MAI) was adapted from Schraw and Dennison (1994) by Akin,
Abaci, and Cetin (2007). The epistemological beliefs inventory (EBI) was adapted from Schommer (1998) by
Deryakulu and Buyukozturk (2002). The California critical thinking disposition inventory (CCTDI) was adapted
from Facione, Facione, and Giancarlo (1998) by Kokdemir (2003).. As explained in the introduction, there are
studies explaining the relationships between the constructs. The specified structural regression (SR) model presumed that epistemological beliefs has a direct effect on both metacognitive awareness and critical thinking disposition. It also assumed that metacognition has a direct effect on critical thinking disposition, which further implied
that metacognitive awareness is a mediating variable between causal factor epistemological beliefs and effect variable critical thinking disposition. Because a valid measurement model is prerequisite to evaluate the structural
component of the SR model, the model was respecified as a CFA model by removing the structural part from the
SR model. After confirming that the CFA model fits the data and all factor loadings were statistically significant,
we proceeded to second step to add a structural component to the CFA model. Since all parameter estimates were
significant no path needed to be dropped from the SR-model. Because model data fit was plausible and modification indices suggested no need for adding any other path to the model we proceeded to interpret the results and to
make inferences. Several common goodness-of-fit indices confirmed the model-data fit and all the parameter estimates were statistically different than zero. Therefore, the results obtained from the study are statistically significant and can be used to make inferences about the relationship between the three latent variables. Although the
numeric results are not provided here they confirmed the hypothesized direct and indirect effects.
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An evaluation of achievement in `History of Science and Philosophy` based on the change of perspectives
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The fundamental purpose of higher education is to establish learning environment that meets requirements mainly
for (a) professionalization in the field (b) academic improvement related to the field and (c) general intellectual
development. Because “History of Science and Philosophy” is a supplementary lecture in the departments of Child
Development, Social Services and Healthcare Management in Health Sciences Faculty in the University, the lecture might be thought to carry big importance for the last two purposes mentioned above. Evaluation of the university curriculum is essential to ensure high quality in higher education. Further to that, evaluation of the curriculum itself needs to be seemed as a natural part of teaching process. Although there have been many models of
evaluation, students’ achievement toward pre-established goals has long been used as an indicator of the evaluation
of the program. Basically, if students are achieved to the goals of the educational program, then it is assumed to
be that the program is successful for the target group (Erden, 1998). From the measurement perspective, evaluation
approaches generally ground on two distinct types, which are quantitative and qualitative. In the present study,
mix-method of measurement will be used to evaluate the educational program, named as History of Science and
Philosophy. In quantitative part of the study, students are measured both for their conceptual achievements and
perceptual change. In qualitative part of the study, students are asked to explain the importance of the lecture for
their after-graduation lives. The basic assumptions of the study were that (1) there are students who are both conceptually achieved and perceptually changed, (2) there are students who are only conceptually achieved, (3) there
are students who are neither conceptually achieved nor perceptually changed, and (4) there are students who are
conceptually achieved, but perceptually not changed. Addition to these groups, there are students who believe the
importance of the lecture for their professional or academic life and who does not believe the importance of the
lecture for their professional or academic life. So, groups mentioned above are doubled due to the factor of importance degree. Perceptual change requires more intellectual effort and time compared to the understanding of the
content. Generally, what is followed is schools is to emphasize on errors rather than ideas (Tanner & Tanner,
2007). As a consequence, perceptions may not be awared and changed through lecture. Based on this, this present
study also questions whether or not ‘change of perception’ can be used as an evaluation method for one-semester
university courses; especially the courses which idea-oriented teaching can be adaptable to.There are approximately 49 freshmen students in the department of Child Development, 42 freshmen students in the department of
Social Services and 51 freshmen students in the department of Healthcare Management in Health Sciences Faculty.
History of Science and Philosophy was presented by the author in fall semester of academic year 2014-2015.
Constructivism was adopted as teaching approach. Analytical and critical thinking was consolidated. Articulation
of ideas was central in teaching process. The achievement of students were measured based on the conceptual
understanding of the contents, and also their own perspectives to the subject. The lecture took 14 weeks or 28
hours for each department. The author followed he same content and process for all students. There were no chance
for conducting experimental design for the study. As an analysis of the research study, t-test will be used to test
the differences in groups formed with regard to the degree of conceptual achievement and perceptual change. The
study has two phases: (1) the differences between the first and last existing beliefs about philosophy and science
will be analyzed by using t-test and (2) how these differences are related to some factors such as the conceptual
achievement, the degree of importance of the lecture, the department, sex will be analyzed.At the end of the analysis, trustworthiness of perceptual change will be discussed as a way to understand the success of the curriculum.
If the results of the study support that perceptual change occurs mostly with conceptual achievement, then the
issue of how the quality of learning experiences can be improved through lecture will be discussed. However, if
the results of the study support that perceptual change occurs without conceptual achievement, then the issue of
how educators understand what kind of perceptual change shows the signs of improvement will be discussed,
because there is actually no right answer when it comes to perspectives. What is more, the discussion will be
expanded to such inquiries: can perceptual change be settled as an aim for every subject?, how perceptual change
can be successfully used as a product of the curriculum?, and how perceptual change can be integrated to the
curriculum practice?
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The Way Instructors Organize Their Teaching And Learning Processes And The Satisfaction Levels of
The Students
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Competition among the world’s countries in the last century has been the biggest driving force behind the amazing
progress occurring in all areas. The sustainability of this competition, which almost returns to the life and death
battle, seems to be only possible with well-trained and skilled manpower. In this context, education faculties,
shouldering duties and responsibility for training of all individuals in society by means of not only with teacher
training but also trained teachers, can be seen as the most important and indispensable basis of social advancement.
Education faculties, situated in the visible face of today's teacher training, try to fulfill the responsibility for teacher
training by 4-year education process and shorter term certificate (training education) programs. While Bursalıoğlu
(1994) was stating that one of the most strategic parts of the social system called school was teacher, it is possible
to reach the opinion that teachers training teachers are even more important and strategic elements. The importance
of the teacher training process is not only because of determining the quality of educational activities in schools
(Ataç, 2003) but also being a driving force to ensure the development of all sections of society. Ministry of National Education being aware of this driving force of education has identified teacher qualifications in order to
determine teacher training policies and contribute to pre-service training teachers programs of higher education
institutions of training teachers (MEB, 2008). By these studies, a consensus on the qualifications that a teacher
requires has been provided to a large extent (TED, 2009:7). These determined qualifications have led to many
studies to be done on teachers and candidate teachers. Nearly 80 papers delivered at an international symposium
that examined the issue of teacher education policy were totally about teachers, candidate teachers and teacher
training policies (Çetin, 2001, Tatar, 2004; Hacettpe Üniversitesi, 2014) and this situation let us think that lecturers
working in universities aren’t examined explicated as teachers. Due to the teacher’s power of training individuals
in all areas, all components of education system in teacher training faculties need to be questioned in a continuous
process of evaluation and should be improved consistently in order to train teachers in quantity and quality required
by today and future (Azar, 2011). Although teachers' role in the national education system is very important, in
our country serious concerns about the quality of teachers and teacher training institutions of higher education are
available (SETA ANALİZ, 2010:3). Under the guiding light of these concerns, in this study it is aimed to determine
how instructors of education faculty organize their lessons in the process of teaching.The research conducted by
the Faculty of Education in Mehmet Akif Ersoy University was carried out for 8 terms between 2010 and 2014. In
the study which was performed with a total of 1462 third year students, the views of respectively 373, 408, 416,
and 265 students were obtained in writing. Focus group discussions were made with 147 of these students, i.e.
10%. It is asked from students who study in classroom teaching, preschool teaching, Turkish teaching, science
teaching, math teaching, physical education teaching, psychological counseling and guidance teaching to describe
how the lessons are taught. The qualitative data obtained through questionnaires consisting of unstructured open
ended questions and focus group discussions were analyzed descriptively. These qualitative data were coded considering the meanings in paragraphs, sentences and words according to subject and department order. The data
obtained in each term were analyzed separately, and then common codes were specified by gathering these data.
By gathering the common codes pertaining to different subjects given at different departments, it was determined
that the instructors organized their teaching and learning processes in 5 different styles. It was specified that teaching-learning environments of lessons were organized respectively as “1. Organized according to oral presentation
of teacher”, “2. Organized according to oral presentation of teacher supported by audiovisual equipments”, “3.
Organized according to oral presentation of teacher and students’ presentation method”, “4. Organized according
to oral presentation of students” and “5. Organized with activities based on the experiences of learner”. Regarding
these themes, satisfaction levels of students rated as low, middle and high were determined.As a result of the
research, it was determined that instructors who adopted the first and second teaching-learning processes mainly
teaching the lesson base on teacher speech, a simplex communication dominates to these environments, students
listen the lesson , reading silently, prefer tools like books etc. It was found that this teaching process generally took
place in classroom or laboratory and traditional tools like grading plus or minus, asking homework, multiplechoice, essay and oral exams were used. It was also observed that instructors who adopt the second teaching
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process supported their oral presentation with various visual materials like slides and video. Third and fourth
teaching processes generally resemble each other. However, the instructor presents the lesson for a while and then
students performs activities like preparing materials, doing physical exercises, conducting experiments and presenting a subject in the third teaching process. In the fourth teaching process, the instructor asks the students to
present lesson by assigning tasks to them at the beginning of the period or in a certain time. It was determined that
instructors used assessments like grading plus o minus, in homework, multiple-choice, essay and oral exams in
these two teaching processes performed in environments like classroom, laboratory, gymnasium etc. according to
the purpose of lessons. It was determined that teaching-learning process which is organized through activities
based on students’ life and adopted only 2% of the instructors, was taught at different places like drama hall,
schoolyard, classroom, school canteen, exhibition space and concert hall. It was determined that there was a multidirectional communication in this teaching-learning process; special context techniques like creative drama, collusive learning, codification, analogy and loci and wide-ranging activities (performance exercise) like preparing
and presenting multiple intelligences activities and show bill, brochure, leaflet, slogan, commercial film, spectacle,
exhibit, concert etc.; writing song, poem, historiette etc.; delineating picture, caricature etc. in the lessons. It was
concluded that an integrated assessment approach was adopted; assessments related with preparedness, tracing and
level assignment were formed to support each other, mid-term and final exams were held by performance project,
self and peer assessments were concentrated in this process.
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Öğretmenlerin Sınıflarında Kullandıkları Alternatif Ödül ve Ceza Yöntemleri
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Arş. Gör. Muhammed Mehmet MAZLUM
Ankara Üniversitesi

Davranış değiştirme süreci olarak tanımlanan eğitim, öğrencinin kalıcı izli bir değişim yaşamasını amaçlamaktadır. Değişimin yaşam boyu sürdürülebilmesi ise sınıf içi durumlara bağlı olarak çeşitli istendik davranışların oluşturulmasına ve ortaya çıkan davranışlara müdahale sürecinin niteliğine bağlıdır. Buna yönelik olarak öğretmenler
sınıflarında sıklıkla, istenmeyen davranışlara müdahale yöntemi olan ceza ile istenen davranışları teşvik yöntemi
olan ödülü kullanmaktadırlar. Bu uygulamaların öğretmenler tarafından yanlış, özensiz ya da gereğinden fazla
kullanımı beklenenin dışında bazı sorunlara da yol açabilir. Söz gelimi, maddi ödüllerin aşırı kullanılması sonucunda öğrencilerin içsel motivasyonlarının engellenerek asıl öğrenme amacından ve doğal meraktan uzaklaşacağı,
maddeci ve çıkarcı ilişkiler geliştireceği; fiziksel cezanın kullanılması sonucunda da öğrencilerin içine kapanık,
soyutlanmış, kin duygusu besleyen ve saldırgan bireyler olacağı düşünülmektedir. Bu tür olumsuz sonuçların önlenmesi adına öğretmenlerin; ‘kontrol’ odaklı ödül yöntemleri ile ‘hata/kusur arama’ odaklı ceza yöntemlerinden
kaçınmaları, istenen davranışı çağrıştırıcı sınıf ortamları oluşturmaları gerekmektedir. Bu durum ise, eğitimde alternatif ödül ve ceza uygulamalarının gerekli ve önemli olduğunu göstermektedir. İnsanların istenen davranışları
yapmalarının sağlanması ve istenmeyen davranışlarının engellenmesi için davranış bilimciler farklı yaklaşımlar
ortaya koymuşlardır. Pavlov, Thorndike ve Skinner gibi kuramcıların önderliğinde gelişen davranış bilimi yaklaşımları, öğrenmede zihinsel faktörleri reddetmese de bu faktörlerin önemli bir işlevinin olmadığını savunmuş ve
öğrenmeyi basit etki-tepki ilişkileri olarak açıklamıştır (Senemoğlu, 2013). Davranışçı yaklaşımın izlerini taşıyan
ödül ve ceza uygulamaları ise ilk kez, hayvanlara bir takım davranışlar öğretmek amacıyla, daha çok ceza üzerinde
durularak uygulanmış; daha sonraları insan davranışları üzerinde de etkili olacağı düşünülerek bu alanda genellenmeye çalışılmıştır (Gündüz ve Balyer, 2011). Öğretmenlerin ödül ve ceza yöntemlerine başvurmalarının temelinde de öğrencilere bir takım davranış örüntüleri kazandırma ve sınıf içi disiplini sağlama isteği vardır. Öğretmenler sınıflarında, istenen davranışları teşvik etmek için ödül yöntemlerini; istenmeyen davranışlara müdahale
etmek için de ceza yöntemlerini kullanırlar. Ödül ve ceza yöntemleri, Hoffman, Hutchinson ve Reiss’e (2009) göre
çoğu eğitim sisteminde disiplinin sağlanmasında yalnızca öğrenci davranışlarının kontrol edilmesi için kullanılmaktadır. Oysa disiplin uygulamaları, öğrencilere yalnızca yapması gereken ‘doğruları’ öğretmeyi amaçladığında
öğrenciler; kendi fikirlerini üretmeden fikir satın alan, bağımlı ve öğretmene karşı olumsuz duygular besleyen
kişiler olacaktır. Dolayısıyla gerçek anlamıyla sınıf içi disiplin, öğrencilere doğru davranışları dayatmak değil;
onlarla iyi ilişkiler kurabilmek (Marshall, 2005) ve bu yolla öz denetim odaklı ahlak gelişimini sağlamayı amaçlayan bir yetiştirme anlayışını (Tümkaya, 2005) benimsemektir. Nitekim çağdaş uygulamaların etkisiyle disiplin
anlayışı tarihsel süreçte değişiklik göstererek ‘kontrol/denetim’ yerine ‘gelişim/süreç’ odaklı bir yapıya bürünmüş;
önlemsel ve alternatif yaklaşımlar önem kazanmıştır (Başar, 2011). Bu durum aynı zamanda, sınıf yönetimindeki
başarının tanımı da değişikliğe uğratmıştır. Çağdaş sınıf yönetimindeki başarı, sadece sorun ortaya çıktığında onları etkili biçimde çözmeyi değil, sınıfta ortaya çıkabilecek problemleri önceden kestirip önlemeyi; sorunlu davranışın oluşmasına fırsat vermeyen sınıf ortamlarının hazırlanmasını da gerektirir (Yiğit, 2011, 85-91). Bu doğrultuda öğrencinin; istendik davranışlarını pekiştirmeye yönelik uygulanan ödül sistemleri ile istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan ceza sistemlerinin temel amacı, öğrenciye kendi davranışlarını yönetmek için gerekli olan duygusal ve düşünsel yeterliği kazandırmak ve olumlu/olumsuz değerlendirilen davranışlarına verilen pekiştireçlere göre kendini denetleme yeterliğini geliştirmek olmalıdır. Ayrıca ödül ve ceza sistemlerinin, eğitsel amaçlara uygun bir anlayışla; öğrencinin davranışlarına yön veren bir referans kaynağı olarak yapılandırılması ve tutarlı bir bütünlük içinde uygulanması gerekmektedir (Aydın, 2014). Bu araştırmanın amacı
öğretmenlerin, sınıflarda ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır; 1.Sınıf içinde ödül ve ceza kullanımına ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir? 2.Öğretmenler sınıf içinde ne tür ödül ve ceza yöntemleri kullanmaktadırlar? 3.Öğretmenlerin, sınıflarında kullandıkları
ödül ve ceza yöntemlerinin olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin gözlemleri nelerdir? 4.Öğretmenler, kullandıkları
ödül ve ceza yöntemlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ne tür önlemler almaktadırlar?Genel tarama
modelindeki bu araştırma nitel yöntemlerle yapılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma tekniklerinden birey-
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sel görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşme, insanların yaşantılarını nasıl organize ettiklerini ve yaşantılarında gerçekleşen olaylara nasıl anlamlar yüklediklerini anlamak amacıyla, sözlü iletişim yoluyla uygulanan veri toplama
tekniğidir (Patton, 2014). Nitel araştırmalarda kullanılan görüşmelerin en güçlü özelliği görmedikleriniz hakkında
bilgi edinme; gördükleriniz hakkında ise alternatif açıklamalar yapma fırsatı vermesidir (Glesne, 2013). Görüşmeler, yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış şekilde uygulanabilir. Araştırmada veri kaybının
önlenmesi amacıyla katılımcılardan, kendilerine daha önce verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kapsamındaki sorulara ilişkin görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler; görüşmeyi yürütme, görüşmeyi ses kaydına alma ve ses kaydınız yazıya dökme esasına dayanır (Creswell, 2013). Literatüre dayalı olarak
hazırlanan ve uzman görüşü alınarak geliştirilen görüşme soruları, öğretmenlerin kullandıkları ödül ve ceza yöntemlerinin gerekliliğinin, uygulanmasının, olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak oluşturulmuştur. Ayrıca ödül ve ceza kullanımının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik katılımcı görüşleri
de alınmıştır. Görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına alınmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler yaklaşık olarak 20’şer dakika sürmüştür. Daha sonra kayıtlar transkripsiyon işlemine tabi tutulmuş; katılımcıların görüşleri, isimleri kodlanarak yazıya aktarılmıştır. Görüşme sırasında katılımcılara yeterli süre verilerek,
katılımcıların ifadelerinin net olmadığı durumlarda onlara açıklayıcı cevap gerektiren sorular sorulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara’daki çeşitli okullarda görev yapan 16 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenler; görev yapılan okul türü (kamu/özel) ve görev yapılan okul kademesi (okul öncesi/ilkokul/ortaokul/lise) değişkenlerine göre eşit oranlarda belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analiz çalışmaları devam etmektedir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ‘içerik analizi’ tekniği kullanılacaktır. İçerik analizi yaklaşımının özünde söylenenlerin ne sıklıkta söylendiğinin saptanarak bunların kategorileştirilmesi yatmaktadır (Balcı,
2001, 209; Yıldırım ve Şimşek, 2005, 227). Araştırmada dış güvenirliği sağlamak için teyit incelemesi yapılacak;
araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak aynı verileri kullanarak yaptığı analizler karşılaştırılacak ve bu analizler arasında tutarlılık aranacaktır.Araştırmada öğretmenlerin, ödül ve ceza yöntemlerinin kullanılmasını gerekli
ve yararlı görmeleri beklenmektedir. Ayrıca erken yaşlarda, örneğin okulöncesi dönemde bu tür ödüllerin kullanılması, daha sonraki eğitim basamaklarında öğrencilerin ödül beklentisi içine girmelerine neden olabilir. Bununla
birlikte sınıfta ödül ve cezanın kullanımına ilişkin öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli durumlar
vardır. Öğretmenler cezayı, sınıfta en son başvurulacak yöntem olarak kullanmalı, fiziksel cezaları ise kesinlikle
tercih etmemelidirler. Cezanın öğrenci davranışlarını değiştirme konusunda uzun sürede etkisiz olduğu bilinmektedir. Öğrenciye olumlu dönütler vererek olumlu davranışlarını övme, öğrencinin kendisine olan saygı ve güvenini
artıracaktır (Yiğit, 2011, 86). Öğretmenlerin sınıflarında çeşitli ödül yöntemlerini, ceza yöntemlerine oranla daha
fazla kullanmaları beklenmektedir. Öğretmenler, çocuklar üzerinde psikolojik ve ruhsal açıdan olumsuz etkileri
olacak her tür sözel ve fiziksel ceza uygulamalarından uzak durmalıdırlar. Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin, ödül
kullanımının olası tehditlerini önlemek amacıyla aralıklı pekiştirme ve daha çok sembolik ve sözel ödüller kullanma gibi yöntemler uygulamaları beklenmektedir.
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Öğretmen Adaylarının İnovasyon Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ

Sinem Gül DİLBİLMEZ

İnovasyon son yıllarda önemi daha fazla anlaşılmış, üzerinde odaklanılan bir kavram olmuştur. Öyle ki, günlük
hayatta televizyonda, reklam panolarında, sergilerde sürekli karşımıza çıkmaktadır. Özbek ve Atik (2013)’e göre
son dönemlerde inovasyon kavramının daha fazla önem kazanmasının en önemli nedeni, ülkelerin küreselleşme
olgusunu lehe dönüştürebilme çabasıdır. Küresel rekabet ortamında ülkeler, kendilerine yer bulabilmek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak için rekabet güçlerini arttırmak zorundadır. Bunun için de inovasyonu, Ar-Ge
çalışmalarını ve teknoloji üretmeyi öncelikli planları arasında yer vermesi gerekmektedir. İnovasyon kavramının
öneminin vurgulandığı çalışmalar alanyazında mevcuttur (Özbek ve Atik, 2013; Koç ve Mente,2007). ABD'nin
başta gelen 265 sanayi şirketinin ortak organizasyonu olan Industrial Research Institute (IRI), 1996’daki Başkanlık
seçimleri öncesinde, Birleşik Devletler'in ekonomi ve teknoloji politikası ile ilgili olarak, Başkan ve Kongre adaylarına hitaben yayımladığı bildiri (IRI, 1996; aktaran, Durgut ve diğ., 2003) şu cümle ile başlıyordu: "Geçen 50
yılda ABD'de kaydedilen ekonomik büyümenin en az yarısını teknolojik inovasyona borçluyuz." Avrupa Komisyonu'nun ülkelerin inovasyon kapasitesini geliştirmeye yönelik 1995 yılında yayınladığı dökümanında (European
Commission, 1995) inovasyonun bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık, dinlenme, çalışma, ulaşım vb.) daha
iyi bir düzeyde karşılanmasını sağladığı ifade edilmiştir. Ülkelerin ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve
istihdam olanaklarını sürdürebilmek için ülkelerin yeni fikirleri, süratle, teknik ve ticarî başarıya dönüştürmek
zorunda olduklarının vurgusu yapılmıştır. Özkan (2009)’a göre inovasyon kavramının alanyazındaki tanımlamalarında ya genel ya da ekonomik bir bakış açısıyla tanımlanmış olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle eğitimde
inovasyon kavramına yeterince açıklık getirildiği görülmemektedir. Özkan (2009) eğitimde inovasyonu, “eğitim
sürecinin tüm öğelerini dikkate alarak, sistemde yenilikçilik ve yaratıcılığa yön veren, yaratıcılığı geliştiren, eğitim
kurumunun yönetim ve denetiminden, öğrenme-öğretme süreçlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri uygulayan,
pratik bilgiyi uygulamaya dönüştüren, çıktılarını kontrol eden bir süreç ve sonuç olarak tanımlamaktadır. Pehlivanoğlu (2011)’na göre eğitimde inovasyonun amacı, daha kaliteli bir eğitim yaratmak, günceli yakalayan ve yaratıcı
düşünebilen çocuklar yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirmektir. Eğitimde inovasyon
karmaşık bir süreçtir ve sosyal, kültürel, ekonomik, politik yapılarla ilişkileri konuyu daha da kapsamlı hale getirmektedir (Varış, 1982; Bülbül 2012). Bülbül (2012)’e göre eğitimde yenilik, hem doğası hem de uygulayıcıları
gereği kamu sektö¬ründeki diğer yeniliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca eğitimde yeniliğin nasıl
meydana geldiği ve yenilik sürecini hangi faktörlerin etkilediği ile ilgili sınırlı bilgiler vardır. Eğitimde yenilik
sürecine ilişkin bu zorluklar da konuda yapılan araştırmaları etkilemektedir (Bülbül, 2012). Pehlivanoğlu (2011)
eğitim ve yenilik arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğunu ifade emekte ve eğitimin yenilikçiliğin temeli olduğunu
vurgulamaktadır. Yenilikçiliğin bir düşünce biçimi olarak derinleşmesi ve yayılması için eğitimde, yenilikçi bireyler yetiştirmek giderek önem kazanmaya başlamıştır. Globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirebilmek için ise öğretmen kilit rol oynamaktadır. Ayrıca eğitim ortamlarının bugünün ve geleceğin becerilerini kazandırmayı sağlayacak biçimlerde tasarlanmasında da öğretmen en önemli faktördür. OECD
(2012) de yükseköğretim kurumlarının inovasyon için katalizör olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adayları ve eğitimcilerin ne kadar önemli ve etkili bir rol üstlendiği açıktır. Yabancı alanyazında
ve Türkiye’de eğitimde öğretmen adayları ve inovasyona ilişkin yapıl¬mış araştırma sayısı çok azdır. Yabancı
alanyazın¬da eğitimde yenilik süreci (Lindsey, 2008; Pollock, 2008) ve yüksek öğretimde inovasyona (Varis,
2007) yönelik bazı araştırmalar yer alır¬ken; Türkiye’de hemşirelik eğitiminde bilgi ve becerilerin gelişmesini
destekleyen inovatif stratejiler çerçevesinde entegrasyon yöntemlerine dikkat çeken (Dil, Uzun ve Aykanat; 2012);
ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin eğitim sistemindeki inovatif değişimlere yönelik görüşlerini ortaya çıkaran (Özdemir, Aydın ve Bozkurt, 2013), nitelikli insan gücü yetiştirebilmek için mesleki ve teknik
eğitim alanında yapılabilecek inovatif (yenilikçi) çalışmalara ne derece gerek duyulduğunun vurgulandığı (Özkan,
2009) çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmalar arasında öğretmen adaylarının inovasyon bilgi düzeylerini belirle¬meye yönelik herhangi bir araştırma yoktur. Öncelikle öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkında
bilgi düzeyleri tespit edilmelidir. Çünkü inovasyonun toplumsal hayata ve eğitim dünyasına aktarılmasını sağlayacak olan öğretmenlerdir. Yapılan bu çalışma ile alanyazındaki bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlanacağı

440

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
düşünülmektedir. Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Alanları ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının ülkelerin küreselleşme
olgusunu lehe dönüştürebilme çabası olan inovasyon ile ilgili mevcut bilgilerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının görüşleri alınmış ve aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır: • Öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkındaki bilgi düzeyleri nedir? •Öğretmen adaylarına göre inovasyonun ana kaynağı
nedir?
Araştırmada, amaç değişkenler üzerinde değişiklik yapmak değil yalnızca var olan durumu katılımcılardan anket
yoluyla toplanan verileri kullanarak ortaya koymak olduğu için, tarama deseni kullanılmıştır (Fraenkel, Wallen ve
Hyun, 2012). Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olup araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesneyi değiştirmeden olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). Araştırmada verilerin toplanması amacıyla
açık uçlu sorulardan oluşan bir form hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan açık uçlu soruları belirlemek için inovasyon ile ilgili alanyazın taranmış ve inovasyon kavramı, tanımı, türleri ve temel kategorileri incelenmiştir. Bu
değerlendirmeler sonucunda uzman görüşü de alınarak 8 açık uçlu sorudan oluşan form hazırlanmıştır. Öğretmen
adaylarının inovasyon kavramı ile ilgili görüşlerini almak üzere oluşturulan form ekte sunulmuştur. Soru formu
inovasyon kavramının tanımlanmasını, türlerini, temel bileşenlerini, ana kaynağını, hangi alan veya alanlara uygulanabileceğini, kavram olarak neyi ifade ettiğini ve eğitime uygulanıp uygulanamayacağına dair düşünceleri
almaya yönelik soruları içermektedir. Soru formundan elde edilen verilerin puanlanmasına bulgular bölümünde
yer verilmiştir. Ayrıca bu araştırma kapsamında, amaç doğrultusunda, inovasyon kavramının tanımlanmasını, türlerini, temel bileşenlerini, ana kaynağını içeren toplam 4 sorudan elde edilen veriler incelenmiştir. Araştırmanın
katılımcılarını/çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bir kamu üniversitesinin Eğitim Fakültesinde
farklı öğretmenlik bölümlerine/programlarına kayıtlı 108 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bölüm/Program’a göre
öğretmen adayları şu şekilde dağılmıştır: Fizik Öğretmenliği %32,4 (n=35), İlköğretim Matematik Öğretmenliği
%16,7 (n=18), Bilgisayar Öğretmenliği %27,8 (n=30), İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği %23,1 (n=25).
“Öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkındaki bilgi düzeyleri nedir?” alt problemine yönelik dört tane açık
uçlu sorunun değerlendirilmesiyle cevap aranmıştır. Bu sorular: “İnovasyon kavramını daha önce hiç duydunuz
mu?”, “İnovasyon kavramının tanımını yapabilir misiniz?”, “İnovasyonun üç temel kategorisi vardır? Bunları sayabilir misiniz?”, “İnovasyonun üç türü bulunmaktadır. Bunları sayabilir misiniz?”. Öncelikle öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra her sorunun puan karşılığı toplanmış ve bu
toplam puan öğretmen adaylarının inovasyon kavramı hakkındaki bilgi düzeyi olarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları “İnovasyon kavramını daha önce duydunuz mu?” sorusuna %68,5 (n=74)’i daha önce bu kavramı
hiç duymadıklarını, %31,5 (n=34)’i ise daha önce duyduklarını belirtmişlerdir (Şekil 1). Bu değerlere göre çalışmaya katılan öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte üçünün inovasyon kavramından haberdar olmadığı söylenebilir.
“İnovasyon kavramının tanımını yapabilir misiniz?” sorusuna katılımcıların %62(n=67)’si inovasyon kavramının
tanımı yapamayacaklarını belirtmişlerdir. %25,9(n=28)’u tanımlayabileceklerini belirtmiş ancak tanım yazmamış,
%12(n=13)’si ise inovasyon kavramına yönelik bir tanım yazmışlardır. Katılımcılardan “İnovasyonun üç temel
kategorisi vardır? Bunları sayabilir misiniz?” sorusuna;1-Teknolojik ürün inovasyonları, 2-Teknolojik süreç inovasyonları, 3-Organizasyonel inovasyonlar cevabını vermeleri beklenmiştir. Sadece Bilgisayar Öğretmenliğinde
öğrenim gören öğretmen adayı tarafından inovasyonun bir temel unsuru ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarından
“İnovasyonun üç türü bulunmaktadır. Bunları sayabilir misiniz?” sorusuna; 1-Artımsal inovasyonlar, 2-Radikal
inovasyonlar, 3-Dönüşümcü inovasyonlar cevabını vermeleri beklenmiştir. Sadece İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören bir öğretmen adayı tarafından inovasyonun bir temel unsuru ifade edilmiştir. Sonuç
olarak Öğretmen adaylarının inovasyon bilgi puan ortalaması beş tam puan üzerinden .97 bulunmuş ve çok düşük
düzey olarak belirlenmiştir. Unesco’nun Yüksek Eğitim Dünya Konferansı deklarasyonunda eğitimde inovatif
yaklaşımlara yönelme gibi hususlar vurgulanmaktadır (UNESCO, 1998). Özkan (2009)’a göre Avrupa Birliği kapsamında Avrupa Araştırma Alanı, Bologna Süreci gibi çalışmalarla üye ülkeler arasında yüksek eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çabalar devam etmekte; inovasyon konusu da önemsenmektedir. 2010 yılında Bergen
Bildirgesi’nde inovasyonun Avrupa’nın rekabetçiliğinin anahtarı olduğu belirtilmektedir (EHEA, 2005). Kavak
(2009)’a göre bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde teknolojik gelişmelerin ve rekabetin yoğun olduğu yeni düzende “inovasyon” kavramının anlaşılması ve inovasyon kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması, gelişmiş ülkelerle aradaki mesafenin kapanamayacak ölçüde açılmaması için oldukça önemli olduğunu ifade
etmektedir. Watt (2002) ise okullardaki inovasyona dikkati çekmekte, okullar kendilerini ve çalıştıkları ortamı
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geliştirmeye çalışan bireyler nedeniyle okulların yenilikçi olduğunu ifade ederek yenilikçi okulların yeniliğin gelişimini sağlayan bir kültüre sahip olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Küreselleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte insan yetiştirebilmek için ise öğretmen oldukça önemli ve kilit rol oynadığı açıktır. Yapılan
çalışmanın elde edilen bulgularına dayanılarak inovasyonun eğitim sistemi içerisinde bir kültür olarak kabul görmesi için öncelikle öğretmen adaylarının inovasyon algı düzeyleri arttırılmalıdır. Yapılan araştırmada öğretmen
adaylarının inovasyonun kaynağı konusunda teknoloji, bilim ve eğitim üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Öğrenme, inovasyon süreçlerinde kullanılan önemli ve gerekli bir girdi olarak değerlendirilmektedir (Işık ve Kılınç,
2012). Öğrenme, değişiklikler üretir ve inovasyonu teşvik eder. Öncelikle inovasyon ve ana kaynağının ne olduğu
konusunda öğretmen adaylarında bir farkındalık yaratılmalı. Daha sonra da eğitime uygulamasının nasıl yapılacağı
ile ilgili örnek uygulamalar planlanmalıdır veya beyin fırtınası yapılmalıdır.
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“Etik”, bir dizi kural ve ilke yâda bir küme insan yâda toplumca kabul edilmiş bir dizi davranış ve ahlaki ilkeler
kümesi anlamına gelmektedir. Etiğin özünde doğru ve yanlış ölçütleri yatmaktadır, etik, yanlış ya da doğru olma
düşüncesi ile ilgilenir. Daha geniş bakış açısı ile etik bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması, neyin
yapılacağı veya yapılamayacağının, neyin isteneceğinin veya istenemeyeceğinin, neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının bilinmesidir. Etik genel olarak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırmaya yarayan davranış
kurallarıdır. Etik, insan davranışlarını tanımlayarak ya da açıklayarak değil de, değerlendirerek yapar. Buradaki
değerlendirmeden amaç, insan eylemleri ve bunların sonuçlarının çözümlenmesidir. Örgütler artık etik uygulama
ve davranışların kurumsallaştırılmasına önem vermektedir (Gözütok, 1999; Karakütük, 2002; Aydın, 2003; Kuçuradi, 2003; Pelit ve Güçer, 2006; Ilgaz & Bilgili, 2006; Aypay, 2009; Obuz, 2009; Yaman & Mermer & Mutlugil,
2009; Usta, 2011; Kandemir, 2012) Eğitim kurumları ve bu kurumlarda verilen eğitim, toplumdaki bireylerin bugünkü ve gelecekteki hayata daha hazırlıklı olabilmeleri için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumlarında verilen eğitim formal boyutuyla daha çok ön plana çıkmakta ve toplumdaki bireyler, kurumlar verilen bu
formal eğitimin amacını, programını, verilen eğitimin ne kadar eğitim etiğine uygun verildiğini önemsemektedir.
Çok bileşenli bağımlı değişkenler bütünü olan eğitim kurumlarının amaçlarını ne derece etkili gerçekleştirdiği
kadar, amaçlarını gerçekleştirirken ne kadar eğitim etiğe uyduğu da artık önemlidir. Düne göre bugün, diğer alanlarda olduğu gibi “eğitim-öğretimde etik” toplumsal anlamda daha bir önem kazanmıştır. Eğitimde yatırım insana
yapılmaktadır ve eğitimin amaçlarından birisi de toplumun değer yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır. Eğitim
kurumları olan okullar değerlere dayalı örgütlerdir. Bu nedenle etik açıdan eğitim örgütlerinin güvenli örgütler
olma sorumlulukları vardır. Öğretmen konumundan dolayı toplu¬mun birçok kesimiyle ilişki içerisindedir ve bu
farklı kesimlerin okul müdüründen değişik beklenti ve istekleri olabilmektedir. Bu beklenti ve istekler öğretmenleri sürekli olarak etik sorunlarla yüzyüze getirmektedir. Bu sorunlardan bazıları ırkçılık ve kökten dincilik, cinsiyet eşitsizliği, cinsel taciz ve şiddet, cinsiyete yaklaşımda farklılıklar, aile yapısı (boşanmış, tek ebeveynli, hemcinslerden oluşan vb.), çocukların suistimali, bozulan sağlık dengeleridir (obetizm, süreğen hastalıklar vb.)(Akbaba Altun, 2003; Erdoğan, 2012; Uğurlu, 2012). Eğitim kurumlarında eğitimin amaçlarını gerçekleştirirken eğitim-öğretimin “eğitim etiğine uygun anlayış ve uygulamalar” a verilmesi göre öğretmenler tarafından benimsenmeli ve etkin bir şekilde işe koşulmalıdır. Aksi takdirde eğitim kurumlarında eğitimin amaçları gerçekleştirilsin
fakat nasıl gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin önemli değil anlayışı egemen olmaya başlayacaktır. Bu çalışmanın
amacı, ilgili alanyazın irdelenerek “eğitim etiği”nin kritiğini yapmaktır. Eğitim etiği irdelenmesinin, eğitim sisteminin stratejik öğesi olan öğretmenlerin dikkatinin konuya çekilmesi ve konu hakkında farkındalıklarının artırılması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.Bu çalışmada “eğitim etiği” irdelenerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışma alanyazından elde edilen verilerin analizi ve yeniden düzenlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada alanyazından elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından belirlenen “eğitim ve etik ilişkisi”, “öğrenme
ortamında uygulanan eğitim etiği”, “eğitim paydaşları arasındaki ilişkilerde etik.”, “öğrenme ortamındaki eğitsel
iletişimde etik”, “öğrenme ortamındaki öğretmen-öğrenci etkileşiminde etik”, “öğretmen için eğitim etiğine yönelik çıkarımlar”, ”yerleşik bir eğitim etiği anlayışının eğitime katacağı güç” alt başlıkları kullanılarak düzenlenmiştir. Veriler, alanyazından ve internet kaynaklarından elde edilmiştir. Öncelikle elde edilen veriler çalışmanın alt
başlıklarına göre ayrılmış ve analiz edilmiştir. Daha sonra ayrılan ve analiz edilen veriler, çalışmanın alt başlıklarına göre yeniden düzenlenmiştir.Eğitim kurumlarında verilen eğitim doğrudan veya dolaylı toplumdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Toplumdaki bireyler eğitim kurumlarında verilen eğitim kadar, eğitimin nasıl verildiğini de önemsemektedir. Bu nedenden dolayı eğitim kurumlarında verilen eğitimin “eğitim etiği” ne uygun verilmesi artık önemlidir. Eğitim etiği irdelenmesinin, eğitim sisteminin stratejik öğesi olan öğretmenlerin dikkatinin
konuya çekilmesi ve konu hakkında farkındalıklarının artırılması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.
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Öğrenci Eğitimine Aile ve Okul İşbirliğinin Etkisi
Doç. Dr. Nezaket İMAMVERDİYEVA
Bakü Devlet Universitesi
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Öğr. Gör. Dr. Afat BAYRAMOVA
Bakü Devlet Universitesi

Öğrencilerin kişiliyinin şekillenmesini ve eğitim uğurunun yükseltilmesini sağlayan koşullardan biri aile okulun
birliğinin ile Sağlamakdır. Okul aile sosyal enstitü gibi hem ayrı ve ortak faaliyetleri ile kimliğin oluşumuna
önemli ölçüde etkiliyor. Bu da hem eğitimde, hem de başkalarına karşı tutumunda kendini gösterir. Aile ister
şahsiyyetin kendisi, gerekse genel olarak toplum için önemi artmakta olan evrensel değer, kültürel mirasın, ahlaki
norm ve kurallarının verici rolünü oynuyor. okulda öğrencinin egitiminin kalitesinin yükseltilmesi okul ailenin
birliği önemlişartlarından biridir. Fakat bu birliği öğrencinin sahip olduğu ailenin türü, özellikleri etkiliyor. bu
birliğin kurulmasında okul lider konumda olmalı ve öğrencilerin şekillenmesinde ebeveynleri pedagojik işe celb
etmelidir. Modern dünyada ailenin üç farklı türü nuklear aile, tam olmayan aile, mürükkep aile mövcuttur , her
birinin de kendine has özellikleri var, bu da olumlu ve olumsuz derecede ailedeki çocukların sosiallaşmasında
belirleyici rol oynar. Ailenin topluma, kimliğin oluşumunu, değerler yönlerine, ideallerine, kültürel mirasa yaklaşımı ve etkisi büyüktür. Çocuğa bakım, onları terbiye etmek - her iki ebeveynin hem hakkı, hem de görevidir.
Oysa çocuklar konusunda tüm sorumluluk çoğu zaman sadece kadınların üzerine düşüyor, bu Kısmi ailelerde daha
zordur ve tabii ki ailələrdəki çocukların şekillenmesini etkiliyor. Okul, aynı zamanda, aileni de unutmuyor. O,
eğitim- terbiye tarzı ve yöntemlerini çocukların yaş, bireysel ve cins özelliklerini göre belirlemekte ebeveynlere
yardım eder, halk arasında pedagojik bilgileri yayar, çocukların hayatını düzgün organize etmenin metodlarını
aileye öğretir, çocuklarının eğitiminde iyi sonuçlar elde eden ailelerin iş tecrübesini ümumileşdirib geniş kitleye
ulaştırıyor. Okul eğitim-terbiye alanında uzmanların çalıştığı önemli merkez olmak etibari ile çalışmalarına dairesini sürekli genişler, ailelere de her yönden yardım eder. Okulla aile arasında çeşidli alaka formaları var.Araştırmanın amacı okulla aile birliğinin gençlerin eğitimin kalitesine etkisi öğrenildi. Bu amaç çerçevesinde araştırma
2 yönde yapıldı. 1. yeniyetmenin sahip olduğu ailenin türünü , demografik özelliklerini araştırmak 2. aile ile okulun
ilişkisini, ilişkisinin kalitesini belirlemek Aparılan çalışmalardan alınan bilgilere göre ailenin türünden aile ile
okulun arasında olan bağımlılığı, ayrıca okulun ailelere olan münasebeti de belirlemek olur. Araçdırmalar Bakü
şehrinin okullarında, 53 saylı, 158 saylı, ayrıca liselerde yapıldı. Veri toplama Bilimsel yöntemin amacına ulaşabilmesi için çeşitli bilgi toplama araçlarına gereksinim vardır. Çalışmada sırasında ailelerin içeriği, öğrencilerin
başarısı öğrenildi. Verilerin toplanmasında görüşmeler yapılmışdır, hem ebeveynlerle hem de okuldakı öğretmenlerle, bu bilgilerden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmalar konuyu tespit etme imkanı verir. Literatür taraması yapılmıştır.Sonuçtan anlaşıldı ki aile ile okulun arasında olan birliyi ergenlerin ahlakina, eğitimdeki başarısını etkiliyor.
Ergenin eğitimdeki başarısında ailenin özellikleri, aile ile okul birliğinin etkisi belirgindir. Görüşmelerden belirlendi ki bazı ebeveynler çocuklarına karşı duyarsızdır.Bu durum ailelerle beraber öğretmenlerin davranışında da
görünür. Gençler kendilerini yetişkin olarak davranmağa çalışıyor, kendilerine karşı yetişkinler gibi tutum talep
ediyorlar. Bazen öğretmen ve ebeveynler onların bu "büyüklük hissi" ile kabul etmiyor, onlara çocuk gibi davranıyor, her adımlarına denetler, arkadaşlarının yanında olumsuz kullanıyorlar. Genç erkek ve kız çoğu zaman bu
nedenle büyüklere cevap verer, bazen tartışma, hatta kabalık ediyor. Onların bir kısmı büyükleri yamsılamaqla
bazı negatif eylemlere rastlanıyor ve eğitimde başarısını da etkileyir.
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Yüksek Öğrenim Düzeyinde Bilişsel Okuma Stratejisi Kullanımı: Okuma Rehberlerinin Özel Eğitim
Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Deneyimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Aysegul Sukran OZ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Okuma öğrenci ve metin arasında sürekli etkileşimi gerektiren aktif bir süreçtir. Öğrencilerimizin ilköğretimin ilk
yıllarında “okumayı öğrendikleri” gibi; zaman içerisinde “öğrenmek için okumayı” da öğrenmeleri gerekmektedir.
İyi gelişmiş okuma becerilerine sahip olmak; birçok akademik alanda da başarılı olabilmek için hayati bir beceridir. Avustralya, Amerika gibi birçok gelişmiş ülke çocuklarının okuma becerilerini arttırmak amacıyla hareket
planları gerçekleştirmişlerdir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin okuma alanındaki yeterliliklerini, özellikle okuduğunu anlama becerilerini arttırmak amacıyla meta bilişsel, bilişsel ve görsel uzamsal gibi birçok strateji geliştirilmiştir. Fakat yapılan çalışmalar genellikle ilk ve orta öğretimi kapsamaktadır. Ülkemizde de
üniversite çağındaki öğrenciler ve okuma söz konusu olduğunda, genellikle tercih ettikleri okuma materyalleri
incelenmiştir. Oysa lise ve üniversite öğrencilerimizin hem yavaş okudukları hem de okuduklarını anlama hızlarının düşük olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Örneğin üniversite öğrencilerimiz dakikada sadece 90 kelimeyi
anlayarak okumaktadır (Dökmen, 1990). Üniversite öğrencilerimiz 100 kelimelik bir metinin 35 kelimesini anlamayıp ikinci kez okumak zorunda kalmaktadırlar (Akyol, 2006). Benzer şekilde, birçok öğretim elemanı, sınıflarına gelen üniversite öğrencilerini -aslında temel yeterliliklerden olan- günlük derse hazırlık, kendilerini yazılı ve
sözlü ifade etme, okuduğunu anlama gibi becerilerde yetersiz bulmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma
başarılı üniversite öğrencilerin derslerine çalışırken daha çok strateji kullandıklarını ortaya koymuştur. Bu öğrenciler derslerine çalışırken önce materyalin bütününü incelemekte ve neyi nasıl öğreneceklerine karar vermektedirler. Düşük akademik başarılı üniversite öğrencileri ise daha çok nasıl değerlendirileceklerine (o dersin sınavlarında
daha önceki yıllarda sorulan sorular gibi) yoğunlaşmaktadırlar (Turan & Demirel, 2010). Yükseköğretim kurumlarında çalışan eğitimciler, sınavları aşıp sınıflarına gelen öğrencilerin gerekli okuma becerilerini daha önceki eğitim yıllarında geliştirmiş olduklarını düşünürler. Aynı zamanda ders kitapları ve makaleler gibi akademik materyaller ile akademik olmayan okuma materyallerinin farklı okuma becerileri gerektirebileceğini gözlerinden kaçırırlar. Hatta birçoğumuz, üniversite düzeyinde okuma öğretimi yapmanın işimizin bir parçası olmadığını düşünürüz. Birçok öğrenci için, ders kitaplarını ve bilimsel yayınları okuyup kavramak oldukça zordur. Bu zorluk akademik başarısızlığa yol açar. Oysa kullanılabilecek bir çok yöntem vardır (Lei, et al., 2010) İyi hazırlanmış bir okuma
rehberi öğrencilere neye odaklanmaları gerektiğini hatırlatır ve onları neyin beklediği ile ilişkili uyarır (Ortlieb,
2012, 2013; Snow, 2002). Böylece öğrenciler daha okumaya başlarken bir taraftan da konuya ilişkin beyin fırtınası
yapmaya başlarlar. Okuma süreci boyunca ise akıllarında ilk oluşturdukları düşünce ile metinde gerçekten yazılmış
olanı karşılaştırırlar (Frankel et al., 2013). Ayrıca okuma rehberleri öğrencileri tahminler yürütme, bağlantılar
kurma ve sorgulama yapma gibi diğer becerilerini kullanmak konusunda uyarır (Head and Readence, 1992). Bu
yöntem özellikle öğrencilerin bir konuya özel içerik bilgilerini arttırmakta (Wood and Mateja, 1983) ve test başarılarını yükseltmekte etkili bulunmuştur (National Institute for Literacy, 2001). Birçok ülkede olduğu gibi, sonuçları öğrencilerin geleceklerini belirmekte önemli rol oynayan üniversite sınavı, KPPS gibi testler, bizim ülkemizde
de öğrencilerin başarısını ölçmekte önemli rol oynamaktadır (Ortlieb, 2013). Ancak üniversite öğrencilerinin akademik konulardaki okuma becerilerini arttırabilecek stratejiler üzerine yapılan araştırmaların sayısı oldukça azdır.
Sunulmak istenilen bildirinin ana araştırma sorusu “Bahar 2015 yılında Özgül Öğrenme Bozukluğu dersi içinde
kullanılan ‘okuma rehberi’ öğretmen adayları tarafından nasıl algılanmakta ve kullanılmaktadır?” şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler ise şu şekilde sıralanmaktadır: 1.Okuma rehberi kullanımının derse hazırlık aşamasında
(güdülenme ve dikkatini yoğunlaştırma gibi), ders sırasında (derse katılım ve ilgi ) ve ders sonrasında (sınava
hazırlanırken gibi) kendi üzerlerindeki etkileri ile ilişkili olarak öğretmen adayları neler düşünmektedirler? 2.
Okuma rehberi kullanımının kendi öğrenmeleri (konuya ilişkin derinlik, genişlik, eleştirel düşünme, kavrayış gibi
) üzerlerindeki etkisi ile ilişkili olarak öğretmen adayları ne düşünmektedirler? 3. Okuma rehberinin içeriğindeki
sorulara verdikleri cevapları kendileri nasıl değerlendirmektedirler? 4. Öğretmen adaylarının doldurdukları
“okuma rehberi” kâğıtlarının içeriği derinlik, bakımdan nasıldır?Bu çalışmanın amacı “okuma rehberi” olarak adlandırılmış olan bir bilişsel okuma stratejisini üniversite düzeyinde çeşitli boyutları ile incelemektir. Araştırmanın
katılımcı grubunu Bahar 2015 yarıyılında, Doğu Akdeniz Bölgesindeki bir üniversitede Özgül Öğrenme Bozuk-
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lukları dersi alan özel eğitim öğretmenliği bölümünün gönüllü öğrencileri oluşturmaktadır. Bu incelemeyi yapabilmek amacıyla görüşme, gözlem ve doküman analizi yoluyla nitel veri toplanacaktır. Veri toplama aşaması bir
dönem boyunca sürecektir. Veri toplama araçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1.Öğretmen adaylarınca doldurulmuş okuma rehberleri: Bu dersi alan 30 öğrenci işlenen her yeni konuyla ilişkili olarak, konu işlenmeden önce
onlara dağıtılmış olan “okuma rehberini” doldurarak derse geleceklerdir. Okuma rehberi, öğretmen adaylarının
yeni konuya ilişki önceki bilgilerini hareket geçirecek, onların okumalarını organize edecek yapacak soruları içeren bir dokumandır. Bu dokuman her dersin başında ders sorumlusu tarafından toplanacaktır ve incelenecektir. Bu
inceleme de öğrencilerin verdikleri cevapların işlenecek konuyla uyumu, derinliği ve genişliği gibi konulara odaklanılacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin dönem içinde bu sorulara verdikleri cevapların içeriğindeki gelişme de
dikkate alınacaktır. 2.Gözlem günlüğü: Dersin sorumlusu bir dönem boyunca öğrencilerin yukarıda sözü edilen
dokümanları kulanım şekilleri ve bu dokumlar üzerinden nasıl etkileşim kurduklarına ilişkin bir günlük tutacaktır.
3.Yarı -yapılandırılmış görüşme: Dersi alan 30 öğrenciden, gönüllü olan 7 öğrenci ile 45 dakika sürecek mülakat
yapılacaktır. Mülakatlar kayıtları görüşmeden sonra en kısa süre içersinde çözümlenecektir. Elde edilen bu veriler
içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilecektir. Her bir katılımcı için birer kod isim belirlenecektir. Dönem boyunca
toplanan veriler dersin sorumlusunun odasında, sadece kendisinin erişimi olan kilitli bir dolapta tutulacaktır. Veri
analizi tamamladığında kasetler imha edilecektir.Bu araştırma’nın sonucunda; genellikle ilk ve orta öğretimde
kullanılan bilişsel bir okuma stratejisi yüksek öğretim düzeyinde incelenmiş olacaktır. “Okuma rehberi” kullanımının bilişsel özelliklere, sosyal-bilişsel bağlamda bilginin yapılandırılmasına ve öğrencinin kişisel özellikleriyle
yöntemin uyumuna ilişkin sonuçlara ve örüntülere ulaşılacaktır. Oluşturulan okuma rehberinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek ve bu yolla aracın güncellenmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır. Dahası, öğrencilerden alınan
ayrıntılı bilgi kalite-kontrol bakış açısıyla değerlendirilecek ve derste kullanılan öğretim metodu bir sonraki yıllar
için tekrar düzenlenip geliştirilecektir. Ayrıca bu araştırmanın paylaşımı yoluyla; hem üniversite düzeyinde çalışan
diğer eğitimcilere kendi derslerinde kullanabilecekleri bir araç sunulmuş olacak hem de onların araç ve yöntem
hakkında dönütleri alınmış olacaktır.
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Problem çözme becerisi bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problem durumlarını algılayabilmeleri ve bu sorunlarla baş edebilmeleri ile ilgilidir (Baker, 2003). Problem çözme becerisi beş bileşenden oluşur. Bu bileşenler:
1) probleme yönelme, 2) problemi tanımlama ve çözümü formule etme, 3) çözüm için alternatifler üretme, 4)
çözüm için karar verme, 5) bulunan çözümün doğruluğunu kanıtlamadır. Bu bileşenlerin ilki olan probleme yönelme bireyin karşılaştığı problem durumu ile ilgili motivasyonunu gösterir. Bu motivasyon karşı karşıya olduğu
problem durumu ile ilgili sahip olduğu genel inançları, değerlendirmeleri, beklentileri ve problem çözme becerileri
ile yakından alakalıdır. Diğer dört bileşen ise bireyin problemi tanımlayabilmek ve çözüme ulaştırabilmek için
sahip olması gereken gerçek problem çözme becerisini ifade eder. Problem çözme becerisi, bireyin genel olarak
yeterlilik seviyesini ve karşılaştığı durumlara adaptasyonunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının iyi birer problem çözücü olmaları onların gelecekte mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri her türlü probleme daha güvenli yaklaşabilmelerini ve daha uygun çözümler üretebilmelerini mümkün kılacaktır. Problem çözme becerisinin
bireyin bulunduğu duruma adaptasyon sağlayabilme yeteneği ile ilgili olması, bireyin içinde bulunduğu durumla
ilgili motivasyonunu da etkilemektedir (Baker, 2003). Dolayısıyla öğretmen adaylarının şu anda içinde bulundukları akademik ortam ve durumla ilgili motivasyonları onların problem çözme becerilerinin gelişimi ile yakından
ilgilidir. Problem çözmenin, yüksek oranda dışsal motivasyon ve düşük oranda da motivasyonsuzluk ile ilişkisinin
olması nedeniyle akademik motivasyon üzerinde direk etkisi olduğu bilinmektedir (Baker, 2003). Katılımcıların
problem çözme becerilerinin ve akademik motivasyonlarının mezun olduktan sonraki meslek performanslarında
etkili olduğu göz önüne alındığında eğitimleri sürecinde bu değişkenler hakkında daha gerçekçi ve çok boyutlu
fikir sahibi olmak önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini
ve akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini ve akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi
belirlemektir. Çalışmaya 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenim
gören Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği
ve İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında okuyan 230 3. ve 4. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Katılımcıların problem çözme becerileri Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Savaşır ve Şahin
(1997) tarafından adapte edilen “Problem Çözme Becerisi Envanteri” ile belirlenmiştir. Akademik motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla da Vallerand ve diğ. (1992) tarafından hazırlanan ve Karataş ve Erden (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik
teknikleri ve basit korelasyon teknikleri kullanılarak öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıf düzeylerine, ebeveyn eğitim durumlarına ve mezun oldukları lise çeşidine göre problem çözme becerileri ve akademik motivasyonları arasındaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma nicel araştırma teknikleri temel
alınarak dizayn edilmekle birlikte açık uçlu sorularla nitel açıdan da öğretmen adaylarının problem çözme becerileri, akademik motivasyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesi planlanmıştır.Araştırma henüz uygulama aşamasındadır. Araştırma sonucunda beklenen sonuçlar öğretmen adaylarının
problem çözme becerisi ve akademik motivasyonları arasında pozitif yönde bir ilişki olması yönündedir. Problem
çözme becerisi yüksek olan öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarının da yüksek olması, problem çözme
becerisi düşük olanların ise düşük akademik motivasyona sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar onların problem çözme becerileri ve akademik motivasyonları ile
ilgili daha ayrıntılı çıkarımlar yapabilmemize olanak vermektedir. Sonuçlara bağlı olarak öğretmen adayları için
uygulanmak amacıyla çeşitli önerilerde de bulunulması hedeflenmektedir.
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An impediment has been defined as “a hindrance or obstruction in doing something” (Oxford Dictionaries, n.d).
Cyprus is an island in the Mediterranean and is divided into two as North and South parts. Importance in identifying
the perceptions of foreign students regarding factors contributing to impediments and frequency of impediments
throughout their university lives in a foreign country has been gaining importance. There are many African students studying as undergraduate and graduate students in Northern Cyprus. Due to the active role they take in their
studies and throughout community in Northern Cyprus, perceptions of African students regarding factors and
frequency of identified factors contributing to impediments in their lives in Northern Cyprus should be identified
in order to plan how to deal with the factors contributing to impediments. In this study, perceptions of African
university students regarding factors contributing to impediments and frequency of impediments are identified.
Unless identified, factors contributing to impediments may be increased, but may not be finalized. Therefore,
necessary precautions cannot be taken at once. Foreign students attending to universities in foreign countries and
different cultures always need to deal with organizational, social, educational and adjustment issues and problems
common to foreign students in general. It is good to see that some of the students are aware of the issues and
problems in advance to be able to deal with them; however some of the students are not aware of the issues and
problems in advance and think that the new country and culture is just like their own country and culture. As
foreign students study in universities in different continents and different cultures, they are expected or forced to
adjust rapidly to the social, organizational, educational and adjustment practices of the host university. Many of
these foreign students on their return home mostly face with the challenges on their home country. Most of these
challenges they face on their home country may result in the impediments they face throughout their university
lives. Regarding intercultural experiences of African students, this study aims at identifying the perceptions of
African university students regarding factors contributing to impediments and frequency of these impediments
African students experience in North Cyprus. In order to realize its aim, the study sought answers to the following
research questions: 1. What do African students report about factors contributing to impediments on their university lives in NC? 2. What do African students report about the frequency of factors contributing to impediments
on their university lives in NC?Interpretive methodology under qualitative research paradigm was adopted as an
epistemological position. Phenomenology was used as the research design within interpretivism.African students
suffer from social, behavioural, affective, cognitive, pedagogical and cultural adaptation problems. Frequency of
each adaptation problem faced varies. Results revealed that social adaptation problem was based on stress, coping
and illness. Behavioural adaptation was based on violence, substance usage and gambling. Also, affective adaptation was based on lack of appraisal, lack of family encouragement, feel of minority and body regulation. Similarly,
cognitive adaptation was based on familiarising and adjusting changes. Pedagogical adaptation was based on undeveloped communicative skills and lecturers' not having eligible degrees whereas cultural adaptation was based
on expectations, traffic signals and smell of meals.
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Mathematics education is an ongoing process and it is important to ensure conceptual learning in the process
(Skemp, 1976). In order to ensure conceptual learning it seems essential to have a constructivist environment in
class during this process. Thus, the teacher’s role in the preparation of constructivist environments becomes an
essential element for a successful teaching and learning (NCTM, 2000). While analysing a classroom context it is
necessary to take into account every material or tool that can affect the teaching and learning process. Indeed,
teachers use tools like textbooks and auxiliary resources in classrooms to realise their lessons, so they create their
documents about these lessons. Documents do not occur by a random combination of the textbooks, but teachers
collect them according to some criteria putting forth their pedagogical content knowledge and teaching experience.
Even if teachers are not aware of the criteria they put forth while choosing specific auxiliary textbooks and tasks,
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these documents may reveal teachers’ pedagogical content knowledge and teaching skills. There are several studies
about mathematics textbooks’ usage in classes which refers that textbooks lose their importance according to teachers’ and students’ opinions (Altun, Arslan & Yazgan, 2004; Ersoy, 2005). These studies also refers that teachers
think textbooks are not effective tools for teaching and learning mathematics for the exam system of Turkey.
Despite the crucial importance of material and human resources in education, there is no enough study about them.
A theoretical approach which allows analysing teachers’ written and digital resource systems is “Documentational
Approach of Didactics” (Guin, Ruthven & Trouche, 2005). This theoretical framework also allows investigating
the transformation process of resources to documents. The word “Document” can be understood as a written resource at first sight, but in the context of the study, it designates a concept which is a combination of the resources
and utilisation schemes teacher uses. Utilisation scheme is a constant structure that includes operational invariants
needed to complete a task. These utilisation schemes are constructed even if the teacher is not aware of them. This
paper focuses on the process of document construction, more particularly on the documents a teacher prepares for
teaching the subject of generalisation of number patterns. The aim of the study is to reveal the elements that affect
the documentation process of a teacher.This paper focuses on the process of document construction, more particularly on the documents a teacher prepares for teaching the subject of generalisation of number patterns. The aim
of the study is to reveal the elements that affect the documentation process of a teacher. Since it is aimed to examine
the documentation process, qualitative research methods are chosen. The Data is obtained by the video records of
the teacher’s interviews, of her lesson preparations assisted by the researchers and of her lesson’s realisation in the
classroom. The teacher, Aydan, has selected purposefully as a case; because Aydan is a very participative teacher
and she is willing to share her experiences and resources. She has a 7-year-teaching experience. Firstly, a personal
identification form has applied to Aydan in order to get information about her professional history. Then, Aydan’s
working environment has observed and a diary is given her to get to know about the experiences she had during
the documentation process. (The personal identification form and the diary are adapted from the Trouche’s with
their permission.) In about two weeks from then, an interview has done and the preparation of her lesson has
observed. Afterwards, the realisation of the lesson that Aydan prepared has observed and videotaped. Also, observation notes are taken by the researchers. After the lesson, a debriefing interview has done with Aydan according
to the observation notes. Besides, the diary which is given to the teacher has taken back and analysed by the
researchers. Data analysed in 6 categories: (1) Aydan’s professional experience, (2) her general resources, (3)
resources that she used for the subject of generalisation of number patterns, (4) institutional factors that affect the
choice of resources, (5) effect of the exam system in Turkey and (6) implemented lesson’s contribution to the
documentation process. The findings indicate that the participant teacher, Aydan, prepares the lesson according to
her previous class experiences. She emphasises that she decides the activities to do in the class according to her 7year-teaching experience. Also, she prefers to give examples which belong to the previous class level as introduction of the lesson. In the interview, she especially emphasises the importance of giving examples that will remind
the previous knowledge of the students. Besides, it was observed that the teacher digress the lesson plan during
the implementation of the lesson plan. She continues to choose and decide the tasks she will implement during the
class. It was also observed that the teacher is willing to use computer technologies and internet in her classes;
however, she prefers exploring internet resources during the lesson with her students and she decide the videos or
presentations to show the students, simultaneously.
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Matematik eğitimi araştırmalarında matematiğe yönelik inanç çalışmaları, 1960’lı yılların ikinci yarısında başlamış ve 1980’li yılların ikinci yarısından sonra ivme kazanarak günümüze kadar devam etmiştir (Reosken, Pepin
ve Toerner 2011). Matematiksel inanç kavramının hem öğrenme hem de öğretme süreci ile yakın ilişkisinden
dolayı, bu kavram üzerine yapılan çalışmaların genellikle öğretmen ve öğrencilerin matematiğe yönelik inançlarının belirlenmesi (bkz., Grigutsch, Raatz, Törner, 1998; Törner, 1997) ve matematik öğretim programlarının inançlar üzerindeki etkisinin tespiti (bkz., Dede ve Karakuş, 2014) üzerine yoğunlaştığı görülmektedir Matematiksel
İnanç Nedir? Matematiksel inanç kavramına ilişkin literatür incelendiğinde, inanç kavramının üzerinde uzlaşılmış
bir tanımın olmadığı ve inaçların genellikle tutum ve değer gibi duyuşsal alanın önemli diğer kavramları ile karıştırıldığı görülmektedir (Leder, Pehkonen &Toerner, 2002). Ancak, bu üç terim arasındaki bu karışıklığın önemli
düzeyde giderildiğini gösteren çalışmaların ve tanımlamaların literatürde yer aldığı da görülmektedir (bkz, Shrigley, Koballa& Simpson, 1988; Goldin, 2002). Ernest (1989), matematiğe yönelik inancı, “bi¬reyin matematiğe
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yönelik kavrayışları, değerleri, ideolojisi ve eğilimleri” (s.20)olarak tanımlamakta ve iki tür inançtan bahsetmektedir. Birincisi, matematiğin doğası ile ilgili inançlardır. Bunlar, matematiğin ne işe yaradığı ve niteliklerinin ne
olduğu ile ilgilidir. İkincisi ise matematiğin öğretimine dair inançlardır. Bunlar, matematiğin öğretiminin nasıl
yapılması, matematiğin öğretimi konusunda belirlenecek amaçların ve eğitim programınlarının nasıl belirlenmesi
ve son olarak öğretimde kullanılacak yöntemlerin, araçların neler olması gerektiği ile ilgilidir. Richadson’a (2003)
göre ise hem bilişsel hem de duyuşsal bileşenler içeren matematiksel inanç kavramı, birçok faktörün etkileşimi ile
şekillenmekte ve bu özelliğinden dolayı çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Grigutsch, Ratz ve Törner (1998) ise
matematik öğretmenlerinin inançlarını inceledikleri çalışmalarında; öğretmen inançlarını, formelizm-bağlantılı
yönelim, şema-bağlantılı yönelim, işlem-bağlantılı yönelim ve uygulama-bağlantılı yönelim olmak üzere dört yönelim altında toplamışlardır. Matematiksel inançlar, öğretmenlerin planlama, karar verme ve sınıf içi uygulamalarının birer göstergesi olduğundan (Irez, 2006), öğretmenlerin inançlarıyla ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda
eğitim araştırmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Matematik eğitimi araştırmalarında öğretmen inançları çeşitli
perspektiften ele alınarak incelenmiştir. Öğretmenlerin inançları ile öğretim pratikleri arasındaki ilişki, inançları
ölçmek ve sınıflandırmaları test etmek amacıyla inanç ölçeğinin geliştirilmesi, inançların oluşmasını ve değişimi
etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve cinsiyetin inançlar üzerindeki etkisi bunlardan bazılarıdır. Burada araştırılan
değişkenlerden biri olan cinsiyet, öğretmenlerin inançlarını ve davranışlarını etkileyen bir değişkendir (Yazıcı ve
Ertekin, 2010). Öğretmen inançları üzerinde cinsiyetin etkisinin araştırılmasının ana amacı, inançlar üzerinde cinsiyet farkının nasıl oluştuğunun ve öğretmen inançları ile ilişkisi konusundaki anlayışımızı arttırmaktır (Quing,
1999). Bu bağlamda bu çalışmada, matematik öğretmenlerinin matematiksel inançlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin cinsiyetlerinin matematiksel inançları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın problemleri şunlardır: Erkek matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları (matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları bakımından) nedir? Kadın matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları
(matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları bakımından) nedir? Erkek ve kadın
matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları (matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları bakımından) arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nedir?Araştırma Deseni: Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada incelenen durumlar, öğretmenlerin cinsiyetleri (kadın- erkek) ve matematiksel inançlardır (matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları). Örneklem: Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışma, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir
ilde (kolay ulaşılabilir örnekleme yönteminin kullanımıyla) gerçekleştirilmiştir. Bu ilden yine kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan dört kadın ve dört erkek matematik öğretmeni olmak üzere toplam sekiz
matematik öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı ve süreç: Çalışmada veri toplama
aracı olarak on adet açık uçlu sorudan oluşan görüş formu kullanılmıştır. Görüşme formunun oluşturulmasında
mevcut literatür (Ernest, 1989; Grigutsch, Ratz ve Törner’ın (1998) çalışmasında kullanılan sorular esas alınmıştır.
Açık uçlu sorulardan bazıları aşağıda verilmiştir: *Bütün olarak ele alındığında, matematiğin ne olduğuna ilişkin
düşünceleriniz nedir? *Sizce iyi bir matematik öğretiminin en önemli üç özelliği nedir? Niçin? *Sizce öğrenciler
için matematiği öğrenmenin en iyi yolları nedir? Niçin? Verilerin Analizi: Verilerin analizinde, anlamsal içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, matematiksel inançlara yönelik Ernest’ın (1989), matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançları ve Grigutsch, Ratz ve Törner’ın (1998) aşağıda kısaca
beliritlen dört yaklaşımı teorik çerçeveler olarak alınmıştır. Buna göre: * Formelizm-bağlantılı yönelim: Matematik, aksiyomatik tabana sahip kesin bir bilimdir ve tümdengelimsel yöntem ile geliştirilir. * Şema-bağlantılı yönelim: Matematik terimler, formüller ve kuralların bir bileşimidir. * İşlem-bağlantılı yönelim: Matematik, problem
çözme süreci, yapılar ve düzenliliğin keşfinden oluşan bir bilimdir. * Uygulama-bağlantılı yönelim: Matematik,
toplum ve yaşamla ilgili bir bilimdir. Matematiksel inançlara yönelik yukarıda belirtilen teorik çerçeveye göre
değerlendirilen bulgular, toplumsal ve kültürel perspektifleri de dikkate alarak cinsiyet özelinde analiz edilmiştir.
Güvenirlik: Bu çalışmada, Ernest (1989) ve Grigutsch, Ratz ve Törner’ın (1998) matematiksel inançlara yönelik
oluşturdukları kategori ve göstergelere göre “teorik üçgenleme” (Cohen, Manion & Morrison, 2000; s. 113) yapılmıştır. Matematik öğretmenlerinin açık uçlu görüşme formuna verdikleri yazılı ifadelerindeki ortak ifadelerin belirlenmesi için, yazılı metinler araştırmacılar tarafından önce bağımsız olarak birkaç kez okunmuş ve değerlendirilmiştir. Daha sonra kategori ve göstergelere göre öğretmenlerin görüşleri, araştırmacılarca birlikte değerlendirmiştir. Bu aşamada, öğretmen adaylarının kullandıkları kelimeler üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve
bu yazılı metinler, öğretmen adaylarının onayına tekrar sunulmuştur. Bu şekilde, yazılı verilerin güvenirliğinin
sağlanmasında, “üye kontrolü”nden (Creswell, 1998) yararlanılmıştır. Bunun yanında, araştırma verilerinin güve-
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nirliği için, “akran incelemesi” de kullanılmıştır. (bkz., Lincoln & Guba, 1985). Çalışma verilerinin ön incelemeleri sonucunda, araştırmaya katılan sekiz matematik öğretmeninin matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve
öğretimine yönelik inançlarını ifade etmekte dört yönelimi de kullandıkları görülmektedir. Ancak öğretmenler
matematiğin dinamik yönünü temsil eden işlem ve uygulama bağlantılı yönelimi daha fazla göstermektedir. Ayrıca
kadın ve erkek öğretmenlerin matematiğin doğası, matematiğin öğrenimi ve öğretimine yönelik inançlarında benzerlikler ve farklılıklar olduğu DA görülmektedir. Bu farklılıklar ve benzerliklerin detaylı analizi sürmektedir.
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Matematik eğitimi ile ilgili çalışmaları inceleyen araştırmacılar (Haylock, 1987; Leikin, 2009, 2011), matematiksel
yaratıcılık konusunun matematik eğitimi araştırmaları arasında ihmal edildiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin
matematikte yaratıcı olabilmeleri için problemleri farklı yollardan çözme, akıl yürütme ve sonuçları doğrulama
gibi becerilerin önemi vurgulanmaktadır. Bu becerilerin kendi kendine gelişemeyeceği gerçeği dikkate alındığında
öğretmenlerin öğrenme ortamı ile ilgili planlama ve uygulamaları önem kazanmaktadır. Sınıfta yaratıcılığın desteklenmesi ile ilgili olarak yürütülen pek çok çalışma öğrencilerin uygun etkinliklere katılmalarının önemini vurgulamaktadır. Örneğin Leikin (2009), öğrencilere problemleri farklı yollardan çözme fırsatı vermesi nedeniyle
çoğul düşünme etkinliklerini (multiple solution tasks) önermiştir. Haylock (1997) de öğrencileri farklı çözümler
aramaya yönelten problem çözme etkinlikleri, öğrenciye bir durumun verildiği ve uygun matematik soru ve problemlerinin oluşturulmasının istendiği problem kurma etkinlikleri ve öğrencilerin problemin bileşenlerini yeniden
tanımlarını gerektiren etkinliklerin çoğul düşünmeye olanak sağladığını belirtmiştir. Diğer taraftan açık uçlu problemler (Kwon, Park&Park, 2006) ile genişletilebilen ve böylece daha fazla soru sormayı sağlayan etkinliklerin
öğrencilerin matematikteki yaratıcılıklarını geliştirmek için kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu çalışma lise matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin matematikte yaratıcılıklarını geliştirmek için kullanılabilecek etkinliler ile
ilgili görüşlerini irdelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaca bağlı olarak araştırmada “Öğretmenler hangi tür
etkinliklerin öğrencilerin matematikte yaratıcılıklarını geliştirilmesi kullanılabileceğini düşünüyorlar?” , “Etkinliklerde ne tür özellikler arıyorlar? Sorularına cevap aranmıştır.Çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden özel
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durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanının katılımcıları Ordu ilinde beş farklı lisede görev yapmakta olan 30 matematik öğretmenidir. Veriler öğretmenler ile yapılan görüşmeler ve doküman inceleme ile toplanmıştır. Yapılan ilk görüşmede öğretmenlerden matematikte yaratıcılığın onlarda nasıl bir çağrışım yaptığını ve
matematikte yaratıcılığın desteklenmesi için öğretmenlere hangi görevler düştüğü ile ilgili düşüncelerini açıklamaları istenmiştir. Ayrıca öğretmenlerden öğrencilerin matematikte yaratıcılıklarını geliştirme amacına hizmet
edecek en az bir etkinlik seçmeleri istenmiştir. İlk görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra her öğretmen ile tekrar bir
araya gelinmiş ve onlardan seçtikleri etkinlikleri hangi kaynaktan aldıklarını belirtmeleri ve niçin o etkinlikleri
belirlediklerini açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizinde Levenson (2013) tarafından geliştirilen çerçeve kullanılmıştır. Bunun için etkinlikler, etkinlik özellikleri ve bilişşsel gereklilikler; etkinliklerin seçilme nedenleri ise
etkinlik özellikleri, bilişsel gereklilikler ve duyuşsal nedenler başlıkları altında kodlanmıştır. Kodlamanın güvenirliği için bir başka araştırmacıdan verileri tekrar kodlaması istenmiş, iki kodlama arasındaki anlaşma yüzdesi
Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği formül kullanılarak hesaplanmıştır.Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler öğretmenlerin matematikte yaratıcılığın desteklenmesi için daha çok farklı bakış açısı ile çözülebilen etkinlikleri seçtiklerini, birden fazla cevabı veya çözüm yolu olan etkinlikler ile problem kurmayı gerektiren etkinlikleri
seçmediklerini göstermiştir.
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Statistical reasoning is to understand and reason with statistical information and make interpretations based on sets
of data (Garfield, 2002). It is important to strengthen statistical reasoning on the individual's part since daily issues
such as crime rates, population growth, spread of diseases, industrial production, educational achievement; employment trends have statistical components (Gal, 2002; Watson & Callingham, 2003; Garfield & Ben-Zvi, 2007).
However, an individual's statistical reasoning is not always intuitive (NCTM, 2005). Thus, statistical reasoning
needs to be developed as an outcome of schooling (Gal, 2002; Watson & Callingham, 2003; Garfield & Ben-Zvi,
2007). When the literature examined, it was found that here have been mainly qualitative studies conducted with
prospective elementary school teachers such as K-6 (Leavy, 2006; Canada, 2008; Groth & Bergner, 2005; Heaton
& Mickelson, 2002) and prospective secondary mathematics teachers (Makar & Confrey, 2005). These studies
pointed to the fact that prospective teachers lacked understanding in particular statistical concepts. Another study
conducted with both elementary and secondary school prospective mathematics teachers additionally showed that
their performance was related to their college education (Jendraszek, 2010). As much as, these studies revealed
significantly detailed information on individual prospective teachers’ statistical concepts, they are not large scale
studies. In fact, Garfield (2003) constructed a paper-and-pencil instrument for such purpose. In this regard, the aim
of this study was to scrutinize whether a significant difference existed between prospective elementary and secondary school mathematics teachers' statistical reasoning. Especially in the context of Turkey, there have been a
limited number of studies related to statistics education in Turkey (Ulutas & Ubuz, 2008, Karatoprak, Yilmaz, &
Ubuz, 2014). Therefore, doing such research might provide an idea about the situation among prospective teachers
who are supposedly known to teach statistics in the future. This is important also because, in the context of Turkey,
curriculum developers expect from students to develop statistical reasoning at the end of their high school education. Knowing about prospective teachers’ statistical reasoning might create awareness on the teacher educators'
part to include learning opportunities in the prospective teachers' knowledge repertoire because what teachers
know effect what their students know. Since both groups come from a different educational program at the university level, comparing their statistical reasoning might provide better understanding of their statistical reasoning
and add to the literature the differences among these groups based on which recommendations specific to each
program can be made. On the other hand, their statistical reasoning can be examined as a whole if there is not any
difference between these groups.Target population of the study is prospective secondary and prospective elementary school mathematics teachers studying in the mathematics teaching programs in all universities in Istanbul.
Prospective teachers who participated in the teaching methods course at the time of data collection constituted the
sample. Although all of the population members were aimed to be reached, sample consisted of (n=91) 80% of the
population of prospective secondary school mathematics teachers and (n=82) 50% of the population of prospective
elementary school mathematics teachers. 85.7% of secondary school prospective teachers took a statistics course
and 90.2% of elementary school prospective teachers took a course to teach probability and statistics. Instrument
was İstatistiksel Akıl Yürütme Testi (Karatoprak, & Karagoz Akar, 2014) which is Turkish version of the Statistical Reasoning Assessment (Garfield, 2003). This test is a paper-and -pencil test including 20 multiple choice
questions. Data were collected during the teaching methods course of the secondary and elementary school mathematics education programs offered in all universities in İstanbul. Participants volunteered for the study. Original
scoring procedure of the test (Garfield, 2003) was followed in the data analysis. In order to compare the group
results, firstly Kolmogorov-Smirnov Test was applied in order to check normal distribution of both groups (Buyukozturk, 2006). Then, Mann Whitney U Test was administered (Basturk, 2010). The instrument includes multiple sub-scales. These sub-scales were presented in the findings. . Also, scores of two of the subscales; namely,
distinguishes between correlation and causation and groups can only be compared if they are the same size, were
compared with the chi-square test.In order to obtain detailed information about the problem of interest, results of
each subscale were presented. Results showed that there was not any difference between prospective elementary
and secondary school mathematics teachers’ reasoning in Correctly Interprets Probabilities (U= 3356; p > .05, r=-
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.098), Understands how to select an appropriate average (U= 3676.5; p > .05, r=-.01), Correctly computes probability (U= 3577; p > .05, r=-.04), Understands independence (U=3644.5; p > .05, r=-.02), Understands sampling
variability (U= 3532; p > .05, r=-.06), Distinguishes between correlation and causation (X2=1.628; p > .05, Φ=.09),
Correctly interprets two-way tables (U= 3263; p > .05, r=-.12), Understands importance of large samples (U=3571;
p > .05, r=-.03), Misconceptions involving averages (U=3705; p > .05, r=-.01), Outcome orientation misconception
(U=3711.5; p > .05, r=-.00), Good samples have to represent a high percentage of the population (U=3179.5; p >
.05, r=-.13), Law of small numbers (U=3276; p > .05, r=-.12), Representativeness misconception (U=3607; p >
.05, r=-.05), Correlation implies causation (U=3711.5; p > .05, r=-.09), Equiprobability bias (U=3555; p > .05, r=.04) and Groups can only be compared if they are the same size (X2=.00; p > .05, Φ=.0). According to findings of
Jendrazsek (2010) success of prospective mathematics teachers' on probability or statistics is related with taking
courses during their entire education. In our case, prospective teachers took statistics courses as either must or
elective course in their university years. Also it is the contention that the both groups might have been educated
under the same curricula since almost the same high school curriculum is applied in all over the country. Therefore,
consisted with findings of Jendrazsek (2010), it becomes meaningful that this research findings supported the fact
that there was not any statistical difference between secondary and elementary school prospective teachers' probability or statistics education.
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Öz Belirleme Kuram: 7. Sınıf Öğrencilerinin Motivasyon Ve Matematik Kaygısı Arasındaki İlişkilerin
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Bireylerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmesi ve akademik başarılarında etkin öğrenenler olmasında motivasyonel düzenlemelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Motivasyon, akademik başarının yükseltilmesinde etkili bir
değişken olarak dikkat çekmektedir. Öğrenci motivasyonu ile akademik başarı arasındaki ilişki pek çok araştırmaya konu olmuştur (Alşan 2009). Öğrencinin motivasyon düzeyi sınıftaki akademik başarısına ve bilişsel yeterliliğine yönelik inançları ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda, motivasyon düzeyini etkileyen en önemli değişkenler; verilen bir göreve ilişkin öz yeterlik durumu ve görevi yapabilirliğine ilişkin inanç ve duygulardır (Pintrich ve
DeGroot, 1990). Motivasyon düzeyleri, öğrencilerin matematik tutum ve başarısını etkileyen bir olgudur. Öğrencilerin motivasyon düzeyini etkileyen olumsuz etkilerden biri öğrencinin matematik dersine yönelik duyduğu kaygıdır. Matematik kaygısının matematik öğrenme sürecine olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkiler: matematikten kaçınma, matematik dersinde hissedilen çaresizlik, yanlış kavrama, özgüvende azalma, matematikten zevk
almama, umutsuzluk, korkma ve utanma şeklinde sıralanabilir (Aydın, Delice, Dilmaç ve Ertekin, 2009; Baloğlu,
2001). ÖBK’ya göre motivasyonu, hedeflerin bireysel değerleri ve nedenlerin yönelimleri yönünden ele alır (Deci
ve Ryan, 1985). Buna göre içsel motivasyona ek olarak dışsal motivasyonun 4 türünden söz edilmektedir (ErsoyKart ve Güldü, 2008). İlgi, merak ve zevk gibi içsel hedefler için eylemde bulunma halleri içsel motivasyonun
belirtileridir (Durmaz, 2012). Dışsal hedefler için eylemde bulunma ise dört türü bulunan dışsal motivasyonu işaret
etmektedir. Bu türlerin ilki olan dışsal düzenlenmiş motivasyon türünde bireyler, dışsal ödül alabilmek ya da dışsal
cezadan kaçınmak için eylemde bulunmaktadırlar. İkinci tür olan içe yansıtılmış düzenlemede bireyler, benlikleriyle ilgili içsel ödül ceza bağlamında eylemde bulunmaktadırlar. Diğer bir deyişle birey kendi benlik algısını
korumak için aktiviteye katılmaktadır. Üçüncü tür olan özdeşleştirilmiş düzenleme türünde, bireyin yapacağı eylem; birey için önem ve değer arz eden daha üst bir hedef için araç değer olarak iş görmektedir (Ryan ve Deci,
2000). Buna örnek olarak, iyi bir liseye gitmek için TEOG sınavına hazırlanmak, verilebilir. Dışsal motivasyonun
son düzenleme türü olan bütünleştirilmiş düzenlemede ise birey önce kendisi için önemli bir hedefe ulaşmak için
aktiviteye katılır. Zamanla bu aktivite bireyin benliğiyle uyumlu hale gelir ve birey bu aktiviteyi kendi isteği ve
arzusuyla yapar (Ryan ve Deci, 2000). ÖBK’ya göre motivasyonda önemli olan şey, özerk karar verme düzeyidir
(Ryan ve Deci, 2000). Diğer bir deyişle bireyin aktivitelere katılma zorunluluğundan çok aktiviteye katılma kararı
verirken kendi özgür iradesini kullanma derecesidir. Özgür iradesini kullanamayan insanlar dışsal güçlerin piyonu
gibi hisseder (Gagné, 2003). Özgür iradesini kullanabilen kişiler, kendi isteklerinden ve gereksinimlerinden çevresini haberdar eder, kararlarını savunur (Ersoy-Kart ve Güldü, 2008). Böylece kendi hayat filminin senaristi,
yönetmeni ve baş rol oyuncusu olur. Dışsal motivasyon türleri özerk karar verilmişlik düzeyi azdan çoğa doğru şu
şekilde sıralanır: dışsal düzenlenmiş motivasyon, içe yansıtılmış düzenleme, özdeşleştirilmiş düzenleme ve bütünleştirilmiş düzenleme (Hayamuzi, 1997). Bütünleştirilmiş düzenleme türünde birey özgür iradesini tam olarak kullanabildiği için bu tür özerk karar verilmiş bir motivasyonel düzenleme türüdür. Başlangıç noktası dışsal hedef
olması bakımından dışsal motivasyon ve bireyin kendi benliğiyle örtüşmesi yönüyle de içsel motivasyon gibi görünmektedir (Ryan ve Deci, 2000). Bu çalışmanın Türkiye’deki eğitim literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Uygulanan ölçeklerle yeni matematik öğretim programının uygulama sürecinde oluşması muhtemel başarısızlık nedenleri araştırılabilir. Böylece duyuşsal alandaki başarıyı artırmaya yönelik girişimler (hizmet içi eğitim
gibi) yapılarak bu alanda başarı elde edilebilir ve bilişsel alandaki başarı desteklenebilir. Problem Bu çalışmada
aşağıdaki soruya cevap aranmıştır. •
Ankara’daki devlet okullarında bulunan 7.sınıf öğrencilerinin matematik öğretim sürecinde matematiğe yönelik motivasyonları ve matematik kaygıları arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?Bu bölümde, araştırmanın türü, örneklem, verilerin toplanması ve çözümlenmesi üzerinde durulmuştur. Bu
çalışmanın araştırma probleminin incelenmesinde korelasyon araştırma deseni kullanılmıştır. Örneklem Araştırmanın örneklemini Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan üç devlet okulundaki 7.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Alfa= 0.5, power = .80 ve küçük etki büyüklüğü ölçütlerine göre 310 öğrenciye (Asraf & Brewer, 2004)
ulaşılmıştır. Örneklem 7.sınıf öğrencilerinden oluştuğu için yaş grupları aynıdır (12-13 yaş). Zaman ve maliyet
gibi nedenler dolayısıyla uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri Toplama Araçları Bu araştırmanın verileri
‘Matematik Kaygı Ölçeği' ve ‘Öz-Düzenleme Ölçeği' kullanılarak toplanmıştır. Matematik Kaygısı Ölçeği (MKÖ)
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: Matematik kaygısı ölçeği (MKÖ) Erol (1989) tarafından “Türk öğrencilerinde matematik kaygısı derecesini”
belirlemek amacıyla “Türkçe” olarak geliştirilmiştir (Aktaran: Erktin, Dönmez ve Özel, 2006: 28). Matematik
Kaygısı Ölçeği için Erktin’den gerekli izin alınmıştır. Matematik Kaygı Ölçeği, 4 boyut ve bu boyutları oluşturan
40 sorudan oluşmaktadır. MKÖ bu çalışmada madde sayısı ölçeğin yapısını korumaya dikkat edilerek, Durmaz’ın
(2012) yaptığı gibi 27 maddeye düşürülerek kullanılmıştır. MKÖ, birçok çalışmada (Aydın, Delice, Dilmaç ve
Ertekin, 2009; Üner, 2009) kullanılmış güvenilir bir ölçektir. Örneğin, Üner (2009) yaptığı deneysel çalışmasında
MKÖ’nün Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısını ön test için 0,897 ve son test için 0,904 olarak hesaplamıştır.
Öz-Düzenleme Ölçeği (ÖDÖ) : Akademik Öz-Düzenleme Ölçeği ise Ryan ve Connell (1989) tarafından öğrencilerin öğrenme ortamlarındaki aktivitelere yönelik motivasyonel düzenlemelerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş
ve birçok çalışmada kullanılmış olup güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu bu araştırmalarda rapor edilmiştir (Patric, Skinner ve Connell, 1993; Ryan ve Connell, 1989). Durmaz (2010), araştırması kapsamında İngilizce olan ÖzDüzenleme Ölçeğini iki yeminli tercüman aracılığıyla Türkçe’ye çevirmiştir. Durmaz (2010) bu ölçeği lise öğrencilerine uygulamıştır. 40 maddeden oluşan ölçek, katılımcı gurubunun yaş ortalaması dikkate alınarak 5 dereceli
olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcı gurubunun yaş ortalaması (12-13 yaş) dikkate alınarak 4 dereceli
olarak kullanılmıştır.Yapılan korelasyon analizinin sonuçlarına göre matematik kaygısı ile dışsal olarak düzenlenmiş motivasyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki (rs = 0,169)
bulunmuştur (p = 0,001 < α = 0,01). İçe yansıtılarak düzenlenmiş motivasyon puanları ile matematik kaygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p = 0,313 > α = 0,01). Matematik kaygısı ile özdeşleştirilerek düzenlenmiş motivasyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü düşük düzeyde bir
ilişki (rs = -0,242) bulunurken içsel olarak düzenlenmiş motivasyon puanları arasında yine düşük düzeyde negatif
yönlü ilişki daha büyük bir ilişki (rs = -0,294) bulunmuştur (her iki korelasyon için de p=0,000 < α = 0,01). Tablo
4-5’in matematik kaygısı sütunu altındaki korelasyon sayıları yukarıdan aşağı doğru incelendiğinde ilk değer pozitifken altındaki değerler giderek negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu bulgular göz önünde
bulundurulacak olursa motivasyonel düzenleme türündeki özerk karar verilmişlik derecesi arttıkça matematik kaygısının azaldığı ve negatif yönlü bir ilişkiye döndüğü söylenebilir.
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Eğitimin amacının ne olduğuna ilişkin soruların merkezinde "Ne tür bir toplum istiyorsun?" sorusu yer alır (Perso,
2012). Bu nedenle okullar ve öğretmenlerin rolleri ve onlardan beklentiler toplumdan topluma ve zamandan zamana değişiklik gösterir. Son yıllarda, etnik köken ve kültürel kimliklerin "yeniden keşfi" bir ülkedeki kültürlerin
tanımlanması ve ülke bütünlüğünün sürdürülmesi tartışmalarını gündeme taşımıştır. Kazancıgil (1994)’e göre, bu
durum, bütünlük içinde etnik ve kültürel çeşitliliğin yönetimi ile başa çıkmak için, etnik ve kültürel azınlıkların
toplumsal kaynaklara erişimiyle, topluma eşit katılımlarını teşvik eden politikalara ihtiyaç olduğu bilincinin oluşmasına neden olmuştur. Ona göre çokkültürlülük; ekonomik ve sosyal bileşenleri, eğitim, dil ve özel kurumsal
mekanizmaları ile kültürel ve etnik çeşitliliğe sistematik olarak ve kapsamlı bir şekilde cevap vermektedir. Çokkültürlü eğitim de çokkültürlülüğün eğitime yansıması olarak kabul edilmektedir. Türkiye toplumu, temel olarak
yerliler ve göçmenler olmak üzere iki nüfus kümesini içinde barındırmaktadır. Bunlardan ilkini Türkler ve Türk
olmamakla birlikte Türkiye topraklarının yerlileri olan Gayrimüslimler (Ermeni, Rum, Museviler ve Süryaniler)
Kürtler, Lazlar, Hemşinliler, Rumca konuşan Müslümanlar ve bir kısım Araplar oluşturmaktadır. İkincisi ise, göçmen unsurlardır. Bunlar arasında ağırlıklı olarak Kuzey Kafkasyalılar (Çerkezler, Abhazlar, Çeçenler ve İnguşlar),
Gürcüler, Osetler, Dağıstanlılar (Avar, Lak ve Lezgiler), Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Çingeneler, Giritliler,
Sudanlılar, Hıristiyan Eston, Kazak, Malakan ve Polonyalılar ve I. Dünya Savaşı sürecinde elden çıkan Arap
vilâyetlerinden göç eden Araplar yer almaktadır (Aydın, 2005, 122-152). Bu bağlamda, Türkiye pek çok etnik,
dini, dilsel vb. kültürel grupların bir arada yaşadığı çokkültürlü bir toplumdur. Son yıllarda farklı kültürel grupların
eğitimin yeniden düzenlenmesi ile ilgili talepleri dikkate alınmaya başlanmış ve Kürtçe (Kurmançî ve Zazakî)
(MEB, 2012) ve “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi kapsamında, Adığece (Çerkezce), Abazaca ve Lazca da eğitim
programlarında seçmeli ders (MEB, 2013) olarak yer almaya başlamıştır. MEB, Türkiye’de yaşayan Boşnak ve
Arnavut kökenlilerin arzu etmeleri halinde “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi kapsamında bu dilleri de öğretebileceğini açıklamıştır (Milliyet, 2013). Dolayısıyla, genel olarak çokkültürlülüğü benimsemiş toplumlardakine benzer süreçler izlenerek, Türkiye’nin de çokkültürlü eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olan ana dilde eğitim
için, yaşayan diller ve lehçeler kapsamında, çokkültürlü eğitime adım attığı ifade edilebilir. Ancak çokkültürlü
eğitim, sadece anadilde eğitimi kapsayan dar bir eğitim yaklaşımı değildir. Gorski (2010), çokkültürlü eğitimin
nihai amacının, toplumda sosyal adalet ve eşitliğin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesine katkıda bulunarak, toplumun dönüşümünün sağlanması olduğunu ifade eder. Banks (2004), çokkültürlü eğitimin bu amaçlara
ulaşabilmesi için, öğretmenleri, öğrencilerini güçlendiren ve demokratik değerleri destekleyen toplumsal değişim
ajanları olarak tanımlar. Bu nedenle; çokkültürlü eğitim yaklaşımıyla görev yapacak öğretmenlerin sahip olması
gereken yeterlikler de doğal olarak farklılaşmaktadır. Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların eğitim programları gözden geçirildiğinde, programların toplumun çoğulcu yapısını dikkate almadığı ve bu çoğulluğun eğitim
programlarına yansıtılmadığı görülür (Aydın, 2013). Bu nedenle araştırmanın öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim üyeleri/görevlileri ile yapılması uygun bulunmuştur. Araştırmanın amacını, var olan durum ile
hedeflenen durum arasındaki farkı belirlemek oluşturmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, öğretmen yetiştirme sisteminde önceliklerin belirlenmesine katkı sunması arzu edilmektedir. Araştırmada, Acar-Çiftçi
(2014) tarafından geliştirilen, Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Kültürel Yeterlik Modeli temel alınmıştır. Model her
biri dört alt boyut içeren, kültürel yeterlik bileşenleri, kültürel yeterlik bağlamları ve kültürel yeterlik odakları
boyutlarından oluşmaktadır. Bu çalışmada, araştırma problemini temsil eden durum ve olaylar hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmek, problemin ve çözümün daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Derinlemesine ve detaylı çalışmalarda nitel araştırma metotları
kolaylık sağlamaktadır (Patton, 2002, 14). Nitel araştırmada kullanılan örnekleme modellerinden biri de “amaçlı
örnekleme” dir. Olasılık kuramına dayalı olarak geliştirilmiş olan nicel örneklem yaklaşımlarının aksine amaçlı
örneklem modelinde temel amaç, araştırmanın konusunu oluşturan kişi, olay ya da durum hakkında ve belirli bir
amaç doğrultusunda derinlemesine bilgi toplamaktır (Maxwell, 1996). Bu araştırmada, amaçlı örneklemenin bir
çeşidi olan maksimum çeşitlik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik ile elde edilen bulgular
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başka bir yöntemle ulaştığımız bulgulardan daha zengin olabilir. Bu örnekleme çeşidindeki amaç; genelleme yapmak için çeşitliliği sağlamak değil, çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak ya da paylaşılan olguların
olup olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre problemlerin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2005, 109). Çalışma grubu oluştururken bölüm çeşitliliği dikkate alınmıştır. Görüşme yapılacak öğretim üyelerine ulaşmada, araştırmacıya kolaylık sağlaması açısından, İstanbul’da bulunan üniversiteler seçilmiştir.
Araştırma 2014-2015 Öğretim Yılı, Güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 27 öğretim üyesi katılmıştır.
Araştırmada, sahip olduğu belli düzeydeki standarlığı ve esnekliği nedeniyle, yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı ortadan kaldırması ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması (Yıldırım ve Şimşek, 2003) nedeniyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme soruları çokkültürlü eğitim bağlamında öğretmenlerin kültürel yeterliklerini temel alan AcarÇiftçi Modeli (2014) temel alınarak oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizleri betimsel
analiz yaklaşımı ile değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen kavramsal çerçeve veya temalara göre özetlenip ve yorumlanabilir. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. Yıldırım ve Şimşek (2011)’in belirttiği gibi betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir
nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemlediği bireylerin görüşlerini çarpıcı
bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde
edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır. Bu bağlamda araştırma
ile ilgili veriler belirli temalar altında toplanmış ve bu temalar çerçevesinde çözümlemek suretiyle yorumlanmıştır.Modelde yer alan kültürel yeterlik bileşenleri olan farkındalık, bilgi, tutum ve beceri; temel temalar olarak ele
alınmış ve her bir tema kişisel, mesleki, kurumsal ve toplumsal düzeylerde, kültürel yeterlik odaklarını oluşturan
sosyo-kültürel perspektif, öğrenci, öğretim ve dönüşüm bağlamlarında ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar henüz
özetlenip yorumlanamamıştır. Çalışmanın bu temalar çerçevesinde çözümlenme işlemi devam etmektedir.
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Öğretmen Adaylarında Eleştirel Düşünme Becerisi Eğitimi ve Plasebo Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma
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Üniversitelerin görevi öğrenciye doğru cevaplar vermek mi, doğru sorular sormasını sağlamak mıdır? (Karakaş,
2014) Bilimin, yeniliğin, düşüncenin ve uygulamanın geniş kitlelerle buluşmasında köprü görevi üstlenen kurumlar olarak yükseköğretim kurumlarının tek sorumluluğu bireyleri bilgilerle donanık olarak mezun etmek veya alana
hazırlamak değildir. Toplumların şekillenmesi ve gelecek planları oluşturmasında üniversitelere önemli görevler
düşmektedir. Bunlardan biri de toplumun çok çeşitli statülerinde görev üstlenecek bireyleri bu pozisyonlara hazırlamak üzere bazı düşünsel becerilerle donatmaktır. (Aybek, 2007, s. 44; Seferoğlu & Akbıyık, 2006, s. 193) Kaldı
ki üniversite, öğrenen ile bilgi kaynağı arasında üçüncü unsur olan öğretmenin son kez aracılık ettiği ve nihayetinde kendisini tamamen aranmaz hale getirmesi gereken formal öğrenim kademesidir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerine sahip olmamaları, problem çözme becerilerini olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum
öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinde öğretmenleri etkisiz kılmaktadır. Dolayısıyla düşünen, sorgulayan ve
karar verebilen bir nesil yetiştirme idealleri retoriği pratikteki karşılığını bulamamaktadır. Peki, mevcut eğitim
sistemleri, öğretmen yetiştirmede eleştirel düşüncenin yerleşmesine ne kadar imkân vermektedir? Düşünme, insanlık tarihi kadara eski bir eylemdir ve kavramlar veya olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurmaya ve sonuçlar
çıkarmaya dayanan; problem çözme, bir olayı araştırma, yansıtma ve eleştirme gibi zihinsel süreçleri kapsamaktadır. (Aksoy, 2003, s. 83) Eleştirel düşünme ise, 1930’lu yıllardan bu yana kullanılan ancak kaynağı Sokrates’e
kadar dayandırılabilecek eski bir kavramdır (Kökdemir, 2003, s. 42)Seferoğlu ve Akbıyık (2006, s.199) eleştirel
düşünmenin son zamanlarda üst düzey bilişsel becerilerle aynı anlamda kullanılmaya başlandığına ancak doğru
tanımlamanın “ne yapılacağına ve neye inanılacağına karar vermeye odaklı mantıklı ve yansıtıcı düşünme” olması
gerektiğine dikkat çekmektedirler. Uluslararası araştırmalarda “öğretilebilir bir süreç olarak” (Cohen,1993) eleştirel düşüncenin kazandırılması yönündeki çalışmaların büyük oranda başarılı olduğu gözlenmektedir. Kökdemir
(2003, s.49) ABD’de psikoloji derslerinin etkililiğini inceleyen bir araştırmanın, yalnızca bu dersin kendi başına
eleştirel düşünmeyi tetiklediği sonucuna ulaştığını, sosyoloji dersininse benzer bir etki yaratmadığını ifade etmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma olarak Adam ve Manson (2014)’ın araştırması ise eleştirel düşünmenin
öğretiminde zor metotlara başvurmaksızın sadece pseudoscience (sahtebilim) senaryoları üzerinde düşünme yöntemiyle dahi öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilebileceğine işaret etmektedirler. Ülkemizde çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğretmen adaylarının ve görev yapan öğretmenlerin eleştirel düşünme seviyelerinin yüksek olduğuna işaret eden araştırmalar bulunsa da (Hamurcu, Günay, & Akamca, 2005) bu sayı oldukça
azdır. Araştırma bulguları öğretmenlerin ve adayların genellikle orta ve düşük düzeyde eleştirel düşünceye sahip
olduklarına işaret etmektedir. (Korkmaz, 2009a, s. 879; Coşkun, 2013, s. 143; Korkmaz, 2009b, s. 1; Ulucan,
Türkçapar, & Cihan, 2011, s. 42; Şengül & Üstündağ, 2009, s. 237) Araştırmacılar, bu neticeyi öğretim metotlarının ezberi teşvik etmesine, derslerin öğrencilerin üst bilişsel becerilerini kullanabilecekleri sorularla değil de bilgi
ve kavrama düzeyini ölçen sorularla değerlendirilmesine bağlamaktadırlar. İlgili araştırmalar incelendiğinde, ülkemizde yükseköğretim kurumlarında eleştirel düşünmenin düşük ve orta seviyede olmasının nedenleri ezberci
eğitim ve derslerin işleniş yöntemlerine bağlanmışsa da bu ilişkiyi destekleyecek deneysel çalışmaların sayısının
oldukça az olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla bu konuya ilişkin güncel ampirik bulgulara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak, araştırmaların genelinde, kullanılan yöntem ve programların eleştirel düşünme düzeyine etkisi
belirlenirken, plasebo etkisi gözetilmemiştir. Oysa eleştirel düşünmeye ilişkin kavramların tamamının üzerinde
birleştiği nokta bireyi soru sormaya itmesi ve düşünsel becerilerini devreye sokmasıdır. Yani konunun dersle ilgili
olup olmamasının veya bir eleştirel düşünme programının varlığı/ yokluğunun, becerinin geliştirilmesinde ikincil
öneme sahip olduğu, öncelikli olanın düşünmeyi teşvik etmek olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerinde yapılandırılmış bir programa karşılık sınıf atmosferinin öğrencilerin görüşlerini özgürce ifade edebilmesine olanaklı bir şekilde düzenlenmesinin ve bunun
derste vurgulanmasının etkililiğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.Deney koşullarında bağımlı değişkene
etki eden her türlü ara değişkenin kontrol altına alınması, deneyin bu olası etkilerden arındırılmış olması gerekmektedir. Ancak, sosyal bilimler, doğası gereği bütün değişkenlerin kontrol altına alınmasına olanak vermeyen bir

471

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
yapıya sahiptir ve bu çalışmada da ele alınacak deney- plasebo ve kontrol gruplarına üye seçimi, önceden süregelen
bir sınıf ortamının söz konusu olmasından dolayı kendiliğinden belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada izlenen
yöntemin, ilgili alanyazın ışığında “yarı deneysel yöntem” olarak adlandırılması yerinde olacaktır. Bu çalışmada,
yarı deneysel çalışma yöntemiyle ön test son test kontrol gruplu desenleme planlanmış, çalışmada bir deney bir
plasebo ve bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışmanın evrenini Türkiye’de öğrenim gören bütün eğitim fakültesi öğrencileri, örneklemini ise Adıyaman Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Programı öğrencileri oluşturmaktadır.
Yirmisi deney, 21’i plasebo ve 21’i kontrol olmak üzere toplam 62 katılımcıyla çalışılmaya başlanmıştır. Eğitim
Psikolojisi dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda Deney grubuna, araştırmacılar tarafından oluşturulan
eleştirel düşünme programı dâhilindeki egzersizler uygulanmakta, plasebo grubuyla herhangi bir uygulama gerçekleştirilmeksizin olumlu sınıf atmosferi sağlanmakta ve düşüncelerini istediklerinde ifade etmelerine olanak tanınmakta ve kontrol grubuna hiçbir ekstra uygulama gerçekleştirilmemektedir. Çalışmanın 6 hafta süreyle devam
etmesi planlanmıştır. Veri Toplama Aracı Eleştirel düşünme becerilerinin tespiti için, Kökdemir tarafından Türkçeye uyarlanan altı aralıklı likert tipi bir ölçek olan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California
Critical Thinking Disposition Inventory) (CCTDI) kullanılmıştır. Ölçek toplam 6 boyut ve 51 maddeden oluşmaktadır. CCTDI’in Kökdemir (2003) tarafından üniversite öğrencileri için saptanan geçerlik ve güvenirlik değerleri
şu şekildedir; alt boyutlar ayrı ayrı değerlendirilmeksizin toplam puan üzerinden eleştirel düşünmenin belirlenmesi
halinde güvenirlik .88 ve geçerlik .86 olarak tespit edilmiştir.Bu çalışmayla, Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi
öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerinde bir eleştirel düşünme programının ve plasebo etkisinin araştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla kurulan deney, plasebo ve kontrol grup desenli çalışmanın sonuçlarının aşağıda ifade edildiği gibi olması öngörülmektedir. Ön test puanları bakımından rastgele atanmış olan deney, plasebo
ve kontrol grupları arasında eleştirel düşünme eğilimi puanları bakımından anlamlı farklılık bulunmaması beklenmektedir. Uygulama sonrasında deney ve plasebo gruplarının her ikisinin de eleştirel düşünme eğilimi son test
puanlarında ön testlerine göre anlamlı bir artış gözlenirken kontrol grubunda son test puanlarının ön test puanlarıyla aynı seviyede kalması veya aradaki artışın anlamsız düzeyde olması beklenmektedir. Uygulama sonrasında
son test puanlarına göre deney ve plasebo grubu ile kontrol grubu arasında deney ve plasebo grubunun lehine
anlamlı bir fark bulunması beklenmektedir. Uygulama sonrasında deney grubu ile plasebo grubunun eleştirel düşünme eğilimi son test puanları arasında anlamlı fark bulunmaması beklenmektedir. Ayrıca, eleştirel düşünme
eğilimi puanlarının, ilgili literatür bulgularından hareketle cinsiyet ve yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermeyeceği öngörülmektedir.
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Günümüzde bilimsel, teknolojik ve kültürel değişmelerin hızlı ve sürekli gerçekleşiyor olması; her alandaki bilginin kısa sürede güncelliğini yitirmesine neden olmaktadır. Bu durum; bireylerin gereksinim duydukları bilgi ve
becerileri; yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak öğrenebilmelerine olanak
sağlayan “yaşam boyu öğrenme” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, bilgi toplumlarında bireylerin yaşamlarını iyi koşullarda sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken bir beceri olarak nitelendirilmektedir. Bu becerinin bireylere kazandırılması noktasında, başlıca işlevleri araştırma ve öğretim olan üniversitelere
ise önemli görevler düşmektedir. Çünkü üniver¬siteler, öğrencilerine sadece mevcut bilgileri öğretmekle kalmamalı, aynı zamanda onlara sorgulama, yaratıcılığı özendirme ve sürekli öğrenme gibi becerileri kazandırarak, onları yaşam boyu öğ¬renmeye de hazırlamalıdır. Böylece üniversitelerin işlevleri; öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin beklentilerini karşılama, öğrencilerin öğrenmeleri için sorumluluk almalarını sağlama, sınıf dışında
da öğrenme fırsatları sunma ve öğrencilere nasıl öğreneceklerini öğretme şeklinde genişlemiş olacaktır (Parkinson,
1999). Bunların ışığında, hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri 1990’lı yıllar ile 2000’li yılların başında, kendi yükseköğretim sistemlerinde çeşitli düzenlemelere gitmişlerdir. Bu düzenlemelerde, yaşam boyu öğrenmeyi hayata
geçirmeye yönelik başlatılan Bologna Süreci ise, üniversiteler için dönüm noktası olmuştur. Bologna Süreci ile
yaşam boyu öğrenmenin yükseköğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmaktadır (The Bologna Declaration, 1999). Yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin hayata geçebilmesi için ise üniversitelerin
öğretim programlarının öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol edebilecekleri ve araştırma sorumluluğunu alabilecekleri etkinliklerle düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir (Harpe ve Radloff, 2000). Bu şekilde yapılandırılan üniversitelerin öğretim programları, toplumda yaşam boyu öğrenme anlayışının yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunabilecektir. Yaşam boyu öğrenen bireylerden oluşan bir toplumu yapılandırmak, kuşkusuz eğitimin temel unsurlarından olan öğretmen yetiştirme sistemlerindeki düzenlemelerle daha etkin bir hal alacaktır. Öyle ki
1990’lı yıllardan itibaren öğretmen eğitiminde etkili olan ve öne çıkan eğilimlerden söz edilmekte ve bunlardan
birinin de, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim sürecinin yaşam boyu öğrenme kavramıyla genişletilmesi
olduğu belirtilmektedir (Fenwick, 2001). Bu görüşler doğrultusunda, Türkiye’de de öğretmen yetiştirme sisteminde yaşam boyu öğrenme anlayışıyla düzenlemelere gidilmiştir. Bunlardan en önemlisi, Avrupa Yaşam Boyu
Öğrenme Yeterlikler Çerçevesi (EQF-LLL) esas alınarak oluşturulmuş “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi” (TYYÇ)’nde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlikleri’nin belirlenmesi olmuştur. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alan yeterlikleri için, Avrupa ülkelerinin Ulusal Yeterlik Çerçevelerindekilerle
ilişkilendirilerek düzey tanımlayıcıları belirlenmiş ve öğretmen adaylarının lisans düzeyindeki ‘bilgi’, ‘beceri’ ve
‘kişisel ve mesleki yetkinlikleri’ yaşam boyu öğrenmeye yönelik oluşturulmuştur. Hatta ‘kişisel ve mesleki yetkinlikleri’nin alt başlığı olan ‘öğrenme yetkinlikleri’ arasında “yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum
geliştirir” ifadesine de yer verilmiştir (TYYÇ, 2011). Öyleyse TYYÇ ile öğretmen yetiştirme programlarından
beklenen, yaşam boyu öğrenme yetkinliğine sahip ve mezun olduktan sonra da bunu yaşamın her alanına uyarlayarak kullanabilen öğretmenler yetiştirmektir. Böylece yaşam boyu öğrenme anlayışıyla nitelikli bir hizmet öncesi
eğitimden geçen öğretmen, hizmet içinde de sürekli kendini yenileyerek uygulamalarıyla eğitim sistemine yön
verecek ve yeni nesilleri de bu doğrultuda yetiştirecektir. Ancak tüm bu beklentilerin gerçekleşebilirliği noktasında, öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarına bu öğrenme yetkinliğini kazandırmadaki etkililiğinin ne düzeyde olduğu merak konusudur. Buna ilişkin Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin algıları ise programın
uygulayıcıları olmaları açısından önem arz etmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve geleceğin öğretmenleri olarak görev yapacak öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen birey olabilmelerinde öğretmen yetiştirme programlarının katkısının öğretim üyesi algılarına göre belirlenmesi, uygulanan veya uygulanacak eğitim
politikalarına rehber olabilecektir. Böylece araştırmayla elde edilen verilerin, hem ilgili programların geliştirilmesine ışık tutabileceği hem de benzeri araştırmalara kaynaklık edebileceği düşünülmektedir. Bu düşünceler doğrultusunda araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme programlarının yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretim üyesi algılarının belirlenmesidir.Çalışma, nitel araştırma yönteminin fenomenoloji
(olgubilim) deseni ile gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik çalışma, bir grup bireyin bir fenomen veya kavram ile
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ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak anlamını tanımlar (Creswell, 2013, s. 77). Böyle bir çalışmada araştırmacılar
fenomen ile ilgili deneyime sahip olan kişilerden veri toplar ve bütün bireylerin deneyimlerinin özünü tanımlayan
bütüncül bir betimleme ortaya koyar (Moustakas, 1994). Bu araştırmada deneyimlenen fenomen “öğretmen yetiştirme programları ile yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazandırma”dır, bunu deneyimleyen ise programın uygulayıcıları olarak öğretim üyeleridir. Çalışmada fenomenoloji türlerinden Mustakas (1994)’ın psikolojik fenomenolojisi kullanılmıştır. Çünkü bu tür fenomenoloji, çalışmanın amacına da uygun olarak araştırmacının yorumlarına
daha az, katılımcıların deneyimlerinin betimlenmesine daha fazla vurgu yapmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu;
amaçlı örnekleme stratejisine göre fenomenolojik araştırmalarda kullanılan kriter temelli örneklem seçimi ile oluşturulmuştur. Fenomenolojik araştırmalarda 5 ile 25 kişi arası katılımcının yer aldığı bir çalışma grubunun oluşturulması uygun görülmektedir (Polkinghorne, 1989). Çalışma grubunun belirlenmesinde önemli olan katılımcıların
araştırılan fenomenle ilgili yaşanmış deneyimlere sahip olmaları ve yaşanmış deneyimlerini açık bir şekilde ifade
edebilmeleridir (Creswell, 2013). Bu kriterler göz önünde bulundurularak, araştırmanın verilerini toplamak üzere
Eğitim Fakültelerinde görev yapan 7 öğretim üyesi belirlenmiştir. Çalışmaya katılan bu öğretim üyelerinin söz
konusu fenomeni (öğretmen yetiştirme programları ile yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazandırma) deneyimlemiş programın uygulayıcısı öğretim üyelerinden dikkatlice seçilmiştir. Verileri toplama amacıyla çalışma grubundaki öğretim üyeleri ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu mülakatlarda kullanılmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunda öğretim üyelerine, öğretmen yetiştirme programlarının
yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin algılarını ortaya çıkaracak sorular yöneltilmiştir. Toplanan verilerin analizi henüz yapılmamıştır, ancak verilerin analizinde izlenecek yol şöyle ifade edilebilir: Araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla Nvivo 8 nitel veri
analizi programından yararlanılacak, kodlamalar yapılarak temalara tümevarımcı bir yaklaşımla ulaşılacaktır.Çalışm
Yaşam boyu öğrenmenin ne olduğuna ilişkin algı
Yaşam boyu öğrenen bireyin öz
Öğrencilerinin yaşam boyu öğrenen özelliklerine sahip olup olmadıklarına dair algıları, sahip değiller ise Eğitim Fakülteleri’nde verilen eğitimle
bunların kazandı
Öncelikli amaçlarından biri yaşam boyu öğrenme olan Bologna Sürecinin Türkiye’deki üniversiteler ve Eğitim Fakültelerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerine yansımalarını nasıl alinanç
mezu

Programı tamamlayan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirerek
Öğretmen adaylarının ileride yaşam boyu öğrenen birer öğretmen ve birey

ne kadar ve nasıl yer verildiğine ilişkin deneyimleri, Öğretmen adaylarına yaşam boyu öğrenme yetkinliğini
kazandırabilmek için nasıl bir ortama ve ne gibi etkinliklere gereksinim olduğuna ilişkin görüşle
Yaşam boyu
öğrenmeye yönelik ortam ve etkinliklerin fakültelerinde yeterince yer bulup bul
Yaşam
boyu öğrenme yetkinliğini kazandırma açısından uygulayıcılar olarak programa yönelik beklenti ve önerileri ortaya konacaktır.
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Eğitim sistemlerinin en önemli unsurlarından biri öğretmenlerdir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun
üçüncü kısmında yer alan “Öğretmenlik Mesleği” başlığının 43. Maddesi’nde öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır (Resmi Gazete,
1973). Yani, öğretmen bir ülkede yeni nesillerin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetişmesinden sorumlu
olan en önemli ögelerden biridir. Aynı kanun maddesine göre mesleği özel bir ihtisas alanı olan öğretmenlerin
sahip olması gereken bir takım özellikler vardır. Bu özellikler mevzuatın aynı maddesine göre “genel kültür, özel
alan ve pedagojik formasyon eğitimi” ile sağlanır. Günümüzde bu eğitimler, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programları tarafından verilmektedir. Öğretmenlerin meslek bilgisine dair kazanması gereken özellikler için
fakülte programlarında hem teorik hem de uygulamalı dersler yer almaktadır. Adayların öğretmenlik yıllarında
onlara katkı sağlayan ve eğitim fakültelerinin tamamında yer alan uygulamalı dersler Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması’dır. Bu derslerin amacı öğretmen adaylarının meslekte gereksinim duyacakları öğretmenlik
deneyimini gerçek ortamda yani okullarda kazanmasına yardımcı olmaktır. Hizmet öncesi eğitimle öğretmenlere
sağlanan bu destek, hizmet içi eğitimlerle de devam etmektedir. Böylece öğretmenlerin ilk yılda karşılaşacakları
sorunların önüne geçilmeye çalışılmakta ve eğitimin verimi artırılmak istenmektedir. Öte yandan uygulamalar
konusunda ortaya çıkan yetersizlikler bu sürecin amacına ulaşmasını engellemektedir. Bu da aday öğretmenlerin
ilk yıllarında pek çok sorunla yüzleşmelerine neden olmaktadır. Amir ve Tamir (1993, akt. Eldar vd. 2003) öğretmenlerin işlerini bile bırakmalarına neden olan bu problemleri şöyle sıralamışlardır: sınıf disiplini, çalışma arkadaşları ve yöneticilerle çatışmalar, kalabalık sınıflarla baş etmedeki güçlükler, öğretmenlerin eğitimini almadıkları
yaş seviyelerinde de derse girmesi, okulun yaklaşımına uyum sağlamaya çalışmaktan kaynaklanan yorgunluk,
lisansta eğitimini aldığı sistem ve yeni fikirleri uygulayamama. Veenman (1984, 1987, akt. Fantilli ve McDougall,
2009) da öğretmeye geçişte yaşanılan sorunları ortaya koymuştur. Bunlar sınıf yönetimi, disiplin, öğrencileri motive etme, bireysel farklılıklarla ilgilenme, değerlendirme, velilerle ilişkiler, sınıf organizasyonu, yetersiz kaynaklar ve öğrencilerin şahsi problemleriyle ilgilenmedir. Karşılaşılan bu sorunlar öğretmenlerin mesleki tutumları
üzerinde etkili olabilmektedir. Bir işe karşı tutumlar, kişinin o işteki performansını ve başarısını etkilemesi bakımından önemli görülmektedir. İşini severek ve isteyerek yapan öğretmenlerin etkili ve başarılı olmaları beklenir.
Ayrıca öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumları, mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerinde ve meslekteki
mutluluklarına ilişkin iş doyumu sağlamalarında önemli role sahiptir (Orhan, 2013). Göreve henüz başlamış olan
aday öğretmenlerin ilk yıl deneyimleri geri kalan meslek yaşamlarındaki tutum ve uygulamalarını etkilemesi nedeniyle (Gökçe, 2013) öğretmenlerin ilk yıl deneyimlerinin incelemesi önemli görülmektedir. Ayrıca, öğretmen
öz yeterliliğinin gelişiminde en güçlü etkilerin hizmet öncesi eğitim ve ilk yıl öğretmenlik deneyimleri olduğu
düşünülmektedir. Acemi öğretmenlerin, öğretime bağlılıkları ve yaşadıkları stres kadar, aldıkları destek ve teşviklerin etkisiyle de yüksek ya da düşük öz yeterlik inancı kazanabilecekleri belirtilmektedir (Woolfolk Hoy &Spero,
2005, akt. Bümen ve Özaydın, 2013). Güçlü bir öz yeterlik inancının öğretmenlik mesleğine karşı sağlam bir
bağlılık duygusu geliştirdiği, meslektaşlar ve velilerle iletişim becerilerini artırdığı belirtilmektedir. Buna ek olarak, öğretmen öz yeterliliğinin, planlama ve öğretme hevesiyle ilişkili olduğu; öz yeterlik inançları yüksek olan
öğretmenlerin yeni fikirlere daha açık, yeni yöntemleri denemeye daha istekli olduğu; daha az tükenmişlik yaşadığı; öğrencileri güdülemek için daha çok çaba sarf ettiği; akademik işlere daha çok zaman ayırdığı ve başarıyı
artırabildiği belirtilmektedir (akt. Bümen ve Özaydın, 2013). Bütün bu sorunları aşmak için aday öğretmenlerin
ilk yıldaki yaşantı ve deneyimlerini daha iyi anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı: “Aday
öğretmenlerin ilk yıl yaşantı ve deneyimlerini anlamaya çalışmaktır.”Çalışmada nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırmayı kullandık. Merriam’a (2013, 24) göre temel nitel araştırmanın amacı öncelikli olarak anlamın
nasıl inşa edildiğini, insanların hayatlarını ve dünyalarını nasıl anlamlandırdıklarını açığa çıkarmak ve yorumlamaktır. Bu çalışmayla da bir aday öğretmenin ilk yıl deneyimini nasıl anlamlandırdığını açıklamayı ve yorumlamayı hedefledik. Araştırmada öğretmenlikte ilk yıl deneyimlerini derinlemesine anlamak amacı ile tek bir katılımcı
ile çalışmaya karar verdik. Katılımcımız, Ankara Kızılcahamam’a bağlı bir devlet okulunda görev yapan bir sınıf
öğretmenidir. Görevde ilk yılı olan aday öğretmenimiz 23 yaşında bir kadındır. Çalışmamızda Ekin olarak ifade
edeceğimiz katılımcımız, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur ve daha sonra öğretmen olmak için
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formasyon eğitimi almıştır. Ekin, formasyon eğitiminin hemen ardından da çalışmanın yürütüldüğü okulda ikinci
sınıfların sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Ekin’in görev yaptığı okul, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine
bağlı bir köy okuludur. Öğrenciler okula civar köylerden servisler ile taşımalı olarak geliş gidiş yapıyorlar. Ekin’in
sınıfında 9 erkek ve 3 kız öğrenci vardır. Öğrenim durumları ilkokul ile lisans arasında değişen velilerin büyük bir
kısmı çiftçilik ve imamlık ile geçimini sağlamaktadırlar. Ekonomik açıdan ise aileler orta gelir seviyesine sahipler.
Araştırma verilerimizi gözlemler ve görüşmeler aracılığıyla topladık. Araştırma sürecinde birer hafta arayla 80’er
dakikalık üç gözlem ve 20’şer dakikalık üç görüşme gerçekleştirdik. Araştırma sürecimize ilk olarak bir gözlemle
başladık. Gözlem sonrasında olası görüşme sorularını hazırladık. Araştırma sürecimizi her hafta sınıf içi bir gözlem ve katılımcı ile bir görüşme yaparak yürüttük. İlk görüşme daha çok aday öğretmeni tanımaya yönelik sorular
içeriyordu. İkinci görüşme aday öğretmenimizin öğrencileri, velileri, meslektaşları ve idarecileri ile ilişkilerine
yönelik sorulardan oluşuyordu. Son görüşmemiz ise katılımcının olumlu ve olumsuz mesleki deneyimleri ve beklentilerini belirlemeye yönelikti. Görüşmeleri katılımcının iznini alarak kaydettik. Araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğini Yöntemsel Üçgenleme aracılığıyla sağlamaya çalıştık. Bu, nitel araştırma alanında kullanılan en yaygın
geçerlilik ve güvenirlik sağlama yöntemidir. Alan yazında genel olarak görüşme, gözlem ve dokümandan oluşan
bir üçleme anlamında kullanılır (Guion, 2002:1). Biz de görüşme verilerini gözlemlerimizle destekledik. Ayrıca
çalışmanın ardından katılımcı teyidine de başvurduk. Veri analizi sürecinde ilk olarak ses kaydına alınan görüşmeleri yazıya döktük. Bu metni katılımcının deneyimlerine yönelik bir bakış açısı ve kavrayış geliştirmek için
birkaç kez okuduk. Metni bütünsel olarak anladığımıza karar verdikten sonra beraber çalışarak metinden kodlar
oluşturduk. Oluşturduğumuz kodları gruplandırıp kodlardan birbirine benzeyenleri aynı kategoriler altında topladık. Son olarak da oluşturduğumuz 11 kategoriyi daha soyut olan 4 tema altında birleştirdik.Gözlem ve görüşmelerimizden elde ettiğimiz verilerin analizi ışığında, aday öğretmenimizin ilk yıl deneyimlerine ilişkin dört temaya
ulaştık. Bu temalar; karşılaşılan sorunlar, öğretmenliğin zevkli yanları, beklentiler ve sosyal ilişkilerdir. Ekin’in
yaşadığı sorunlardan birinin öğrenci seviyesine uygun öğretim yapamama olduğu görülmektedir. Katılımcı bu
güçlüğü şöyle ifade etmiştir: “Bir dersi çocuk nasıl anlar, nasıl anlatmalıyım? En zorlandığım şey, 8 yaşındaki bir
çocuğa ben toplama işlemini nasıl anlatabilirim? Bizim için çok kolay ama o nasıl anlayabilir.” Bu bulgumuz
Gökçe’nin (2010) araştırmasıyla benzerlik göstermektedir. Gökçe, formasyon eğitimi almış bir grup öğretmenle
yaptığı çalışmasında, öğretmenlerin adaylık döneminde öğrencinin düzeyine uygun ders işlemede, öğretim tekniklerini uygulamada, planlamada ve sınıf yönetiminde güçlük çektiğini belirtmiştir. Ekin’in yaşadığı problemlerden
bir diğeriyse formasyon eğitiminde kazandığı bilgileri uygulamaya dökmekte zorlanmasıdır. Aday öğretmenimiz
bunu, “Okurken öğrenci psikolojiyle ilgili bir sürü ders aldım. Ama okulda yaşananla kitapta yazan tutmuyor.
Bilgi açısından, evet, tüm kuramları ve adamları biliyorum. Ama okula geliyorsun tamamıyla başka bir dünya.”
sözleriyle ifade etmiştir. Buradan hareketle eğitim fakültelerinde okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması ve özel
öğretim yöntemleri derslerinde verilen eğitimin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bu dersler öğretmenlerin gerçek
hayatta öğretim sırasında yaşayabilecekleri sorunlara ilişkin bir tablo ortaya koyamamaktadır. Caspersen ve Raaen
(2014), deneyimli öğretmenlerle ilk yılını yaşayan öğretmenlerin sorunlarla baş etme durumlarını karşılaştırdıkları
çalışmada, öğretmenlerin aldıkları profesyonel eğitimin yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Çalışmamızda mesleğin zevkli yanlarına ilişkin olarak Ekin, öğrencilerine yönelik sevgisini dile getirmiştir. Öğretmenimizin “İlkokul
öğrencilerini etkileyebileceğini biliyorsun. Hem de seni karşılıksız seviyorlar. Öğrencilerin bir kısmı seni dinlemiyor, umursamıyor, anlamak istemiyor ve anlattıklarını anlamaya da hazır olmayabilir ama beş kişiye ulaşabilsen
bile bu senin mutlu olmana yeter.” sözleri onun meslek sevgisi ve doyumunu ifade eder niteliktedir. Ulvik, Smith
ve Helleve’in (2009) yapmış oldukları çalışmada, öğretmenlerin büyük bölümünün mesleklerinden zevk aldığını
ve bu memnuniyetlerinin nedenlerinin gençlerle etkileşimde olma, onların öğrenmeleri etkileme ve onların gelişimlerini görme olduğunu belirtmişlerdir. Ekin’in beklentileriyse istekli öğrenciyle karşılaşma, öğrencide değişiklik yaratma, öğrenciden ve toplumdan saygı görme ve resmi ilişkiler kurmadır. Sonuçta; Ekin’in istekli öğrencilerle bir araya gelme, öğrencide değişiklik yaratma ve onlardan saygı görme beklentisi karşılanmıştır. Öte yandan
beklentisinin tersine toplumsal saygıdan mahrum kalmış ve resmiyetten uzak samimi ilişkilerin kurulduğu bir ortamla karşılaşmıştır. Ekin’in sosyal ilişki çevresini ise veliler, öğretmenler ve idare oluşturmaktadır. Öğretmenimiz
ilgili ve ilgisiz velilerle karşı karşıya kalmıştır. Öğretmenimiz velilerle ilişkisini şöyle ifade etmiştir: “Bazı veliler
‘Çocuğum nasıl ne durumda, onun için birlikte ne yapabiliriz?’ diye soruyorlar. Bazı velileri ise hiç görmedim.”
Öte yandan öğretmenler ve idare ile ilişkisi olumlu yöndedir ve yardımlaşmaya dayalıdır. Öğretmenimizin ilk yıl
yaşantı ve deneyimleriyle ilgili genel bir sonuca varmak istersek yine onun sözlerinden yola çıkmak yerinde olacaktır. Ekin’e “Dünyaya tekrar gelsen hangi mesleği tercih ederdin?” sorusunu yönelttik. Bunun karşılığında onun
kararsız olduğu yanıtını aldık. Buradan öğretmenimizin yeterli mesleki doyuma ulaşmadığı sonucu çıkarılabilir.
Aday öğretmenimiz kararsızlığını, öğretmenlik mesleğinin toplumdan gereken saygıyı görmemesine ve maddi
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karşılığının yetersiz olmasına bağlamıştır. Bu iki unsurun birbiriyle olan ilişkisi düşünülürse maddi olanakların
artırılmasının buna belli oranda fayda sağlayacağı düşünülebilir. Ayrıca Ekin yaşadığı sorunlara rağmen mesleğine
ilişkin dayanak noktasının öğrencilerine olan sevgisi olduğunu ifade etmiştir. Ekin’in genelde çizdiği olumlu tablonun temelinde de bu durumun bulunduğu sonucuna varılabilir.
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Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri, Yürütücü Biliş Düzeyleri ve Kullandıkları Öğrenme
Stratejilerinin Belirlenmesi
Arş. Gör. Aysemin TÜRKYILMAZ
Balıkesir Üniversitesi

Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici davranışlara atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak
meydana gelen davranıştaki ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir (Senemoğlu, 2007). Bronson’a (2000) göre bu süreç gerçekleştirilirken birçok etmen sürecin niteliğini belirlemede belirleyici faktör olarak
yer alabilmektedir. Öğrenme sürecine etki eden etmenlerden biri özdüzenlemedir. Özdüzenlemeli öğrenme öğrencilerin motivasyonlarının ve akademik başarılarının bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Zimmerman (2008) özdüzenlemeli öğrenmeyi şahsi olmayan öğretme becerilerine bağlı olarak öğrencilerde gerçekleşen bir kontrollü
süreç olarak görmüştür. Özdüzenleme becerisi yüksek olan öğrenciler kendi çabaları ile öğrenirler ve belli amaçlara ulaşmak için belli stratejiler kullanırlar. Özdüzenleyici öğrenen, uygun olan öğrenme stratejisini seçme, koyduğu hedefler doğrultusunda bu stratejiyi uygulama ve bireysel gelişimini izleyip değerlendirme becerisine sahiptir (Haşlaman ve Aşkar, 2007). Öğrenme stratejileri, belleğe yerleştirme, geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve
bilişsel stratejileri yönlendirici, yürütücü biliş süreçlerini kapsayan ve öğrencinin öğrenmesini etkileyen, öğrenci
tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçlerine işaret etmektedir (Arends, 1997; Akt: Senemoğlu,2004:558). Gagne ve Driscoll (1988:133) öğrenme stratejilerini “öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi
için kullandığı işlemlerdir” şeklinde tanımlamıştır. Özdüzenlemeli gelişimin önemli bir etkeni de öz-yeterliktir ve
amaç, öz-yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir (Sarı & Akınoğlu,2009). Öz-yeterlik, bir kimsenin belirli bir
durumda ya da sorun karşısında (örneğin, bir sınav, bir görüşme, bir yarışma, ya da bir ders verme gibi) başarılı
olup olmayacağına ya da bununla nasıl başa çıkacağına ilişkin kişisel görüşü/inancı şeklinde de tanımlanmıştır
(Tuckman, 1991). Yürütücü biliş kavramını ilk kez ortaya atan Flavell’e (1985) göre, yürütücü biliş, bireyin kendi
bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilginin bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanılmasıdır. Bu tarz bir
bilgi “bilişi yönlendiren, yöneten veya düzenleyen birinci düzey biliş” olarak (Kuhn, 2000: 178) ve “etkili kullanım
veya bilginin kasten yapılan açıklamasının yansıtılması” olarak tanımlanmaktadır (Brown, 1987:65). “Bu zihinsel
gelişimde organize edilmiş öğrenme sonuçları ve öğrenmeden ayrı olarak gelişimsel sürecin bir seri çeşitliliğidir”
(Vygotsky, 1978:90). Görüldüğü üzere, öğrenme stratejileri, öz-yeterlik ve yürütücü biliş birbiriyle ilişkili olan
kavramlardır ve özdüzenlemeli öğrenme kapsamında yer almaktadırlar. Buradan yola çıkarak, öğretmeye yardımcı
olma görevini üstlenmiş olan öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri, öz-yeterlik düzeyleri ve yürütücü biliş düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda alt
problemler şu şekilde oluşturulmuştur: 1) Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri nelerdir? 2) Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri cinsiyete ve bölüme göre farklılık göstermekte midir? 3) Öğretmen adaylarının yürütücü biliş düzeyleri cinsiyetlerine ve bölümlerine göre farklılık göstermekte midir? 4) Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri cinsiyetlerine ve bölümlerine göre farklılık göstermekte midir?Bu araştırmada, betimsel modellerden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,2008:77). Veri toplama
aracı olarak Altındağ ve Senemoğlu (2013) tarafından geliştirilen “Yürütücü Biliş Ölçeği”, öğrenme stratejileri ve
öz-yeterlik algılarının belirlenmesi için Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilen Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel(2004) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Güdülenme ve Öğrenme
Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler sınıf
öğretmenliği 2.sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci ve ilköğretim matematik öğretmenliği 2/A şubesinde öğrenim
gören 49 öğrenci olmak üzere toplam 79 kişiden toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edilirken, betimsel istatistikler ve t-testinden faydalanılmıştır.1) Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nde yineleme, açımlama, düzenleme, eleştirel düşünme, planlama, izleme, düzenleme, zaman ve çalışma ortamı yönetimi, emek yönetimi,
akran işbirliği yönetimi ve yardım arama alt stratejileri yer almaktadır. Öğretmen adaylarının en fazla kullandıkları
öğrenme stratejileri =32,67 ile açımlama stratejileridir. Öğretmen adaylarının en az kullandıkları öğrenme stratejileri ise = 19,72 ile yardım arama stratejileridir. 2) Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinde
cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır(t=.663, p=.509, p>.05) Bununla birlikte, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nden alınan puanların ortalamasına bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden
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daha yüksek puan aldıkları görülmüştür ( kız= 179,51, erkek= 175,47). Ayrıca kız öğrencilerin eleştirel düşünme
ve yardım arama stratejileri haricinde diğer öğrenme stratejilerinden aldıkları puanların erkek öğrencilerin aldığı
puanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinde bölümlerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=.648, p=519, p>.05). Bununla birlikte, Güdülenme ve Öğrenme
Stratejileri Ölçeği’nden alınan puanların ortalamasına bakıldığında bölüm bazında, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerden daha yüksek puan almışlardır( ilkmat= 180,63, sınıf=176,93). Ayrıca ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğrenciler açımlama stratejileri haricinde diğer öğrenme stratejilerinden sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerden daha yüksek puan almışlardır. 3) Öğretmen adaylarının yürütücü biliş düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte kız öğrencilerin yürütücü
biliş puanlarının ortalaması erkek öğrencilerin yürütücü biliş puanlarının ortalamasından daha fazla bulunmuştur
(t=1,109, p=.271, p>.05) ( kız= 105.12; erkek= 102,65). Öğretmen adaylarının yürütücü biliş düzeylerinde bölüme
göre anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının yürütücü biliş puanları ortalaması sınıf öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının yürütücü biliş puanları ortalamasından daha yüksek bulunmuştur (t=.765, p=.446, p>.05) ( ilkmat= 105,40;
sınıf= 103,79). 4) Öğretmen adaylarının bölümlerine göre öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t=1.620, p=.109, p>.05). Bununla beraber ilköğretim matematik bölümünde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin özyeterlik puanları ortalaması, sınıf öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur ( ilkmat= 40,83, sınıf=38,06). Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre öz-yeterlik düzeylerinde
de anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t= -1,178, p=.243, p>.05). Bununla birlikte, erkek öğrencilerin öz-yeterlik
puanları ortalaması, kız öğrencilerin öz-yeterlik puanları ortalamasından daha yüksek bulunmuştur ( erkek= 40,65,
kız= 38,48). Elde edilen bulgulara dayalı olarak öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğrenim görülmekte olan bölümlere göre kullandıkları öğrenme stratejileri, öz-yeterlik ve yürütücü biliş düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma
olmadığı görülmektedir. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ile Yürütücü Biliş Ölçeğinden alınan puan
ortalamalarına bakıldığında, kız öğrencilerin puanları erkek öğrencilerin puanlarından daha fazladır. Yine her iki
ölçekten alınan puan ortalamalarına bakıldığında ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin puanları sınıf
öğretmenliği öğrencilerinin puanlarından daha yüksektir. Bulgular; Hamurcu (2006), Arsal (2005), Saban ve Bal
(2010), Duman (2008)’ın çalışmalarıyla da benzer sonuçlar göstermektedir. Bu çalışmalarda, kız öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin erkek öğrencilerin kullandığı öğrenme stratejilerinden fazla olduğu bulgusuna
rastlanmıştır.
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Bir Kültürel Aktarım Aracı Olarak Müziğin Değerler Eğitimine Katkıları
Yrd. Doç. Dr. Sevan NART
Bartın Üniversitesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2010 yılında değerler eğitimine ilişkin
yayınladığı genelgede, eğitim sistemimizin görevi: “…öğrencilere bilgi, beceri, tutum kazandırmak yanında onların dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi insan, iyi
vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak” olarak ifade edilmekte ve toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine
bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu, huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etkenin eğitim olduğu belirtilmektedir (Yaman, 2012: 20).
Bu bakış açısıyla denilebilir ki örgün eğitim sistemi içerisinde okullar maddi-manevi kültürel değerlerin kuşaktan
kuşağa aktarıldığı ve/veya aktarılması hedeflenen eğitim kurumlarıdır. Eğitimin en başta gelen konularından birisinin “insana değer katmak ve kazandırmak” olduğunu belirten Yaman (2012: 10), çok erken yaşlarda ailede başlayan ve hayat boyu devam eden bu değer kazanma/kazandırma süreçlerini de “değerler eğitimi” olarak tanımlamaktadır (Yaman, 2012: 18). MEB Sosyal Bilgiler Öğretim Programında değerlerin bazı temel özellikleri şöyle
sıralanmaktadır (MEB, 2005: 44): Değerler; Toplu ve bireyler tarafından benimsenen birleştirici unsurlardır, İnsanlara fayda sağlayan ve toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayan olgulardır, Yalnızca bilinçle ilgili değil duygu,
düşünce ve heyecanlarla da ilgilidir, İnsanların davranışlarına yön verir, Normları içermekle birlikte, normlara
oranla daha genel ve soyuttur.Değerler geçmişten günümüze dek pek çok araştırmacı tarafından farklı şekillerde
sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Bununla birlikte değerlere ilişkin pek çok kuram da ortaya konmuştur. Karagöz,
konuyla ilgili yaptığı araştırmada bu sınıflandırma ve kuramlar ile değer öğretim yaklaşımlarına ayrıntılı bir şekilde değinmiştir (Karagöz, 2013: 12-23). Bu araştırmada daha çok üzerinde durulacak değerler, yukarıda Yaman’ın da ifade ettiği “insani değerler”dir. Bir diğer deyişle “evrensel değerler” olarak adlandırabileceğimiz sevgi,
saygı, merhamet, arkadaşlık, hoşgörü, barış, doğruluk, dürüstlük vb. değerler. Bir kültür ögesi olarak müzik de
içinde doğduğu ve geliştiği kültürün değerlerini yansıtır. Bu açıdan müzik bir sanat aracı olmak dışında etkili bir
eğitim aracıdır. “Müzik eğitiminin, çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunan, öğretirken eğlendiren, çocuğun ruh dünyasını da harekete geçiren bir eğitim olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çocuğa değer kazandırmada, değerleri benimsetmede ve değerlere yönelik farkındalık düzeylerini artırmada, müzik derslerinin etkili olacağı söylenebilir. Bu eğitimin en önemli etkinliklerinden biri olan şarkı öğretimi ise etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinde, değerler eğitimine en büyük katkıyı sunan alanlardan biri haline gelebilir. Önceden belirlenen amaçlar
ve hedefler doğrultusunda seçilecek olan değer içerikli okul şarkıları, değerlerin kazanımında etkili bir araç olarak
kullanılabilir”(Karagöz, 2013: 26). Eğitim müziği dağarında yer alan pek çok çocuk şarkısı milli ve manevi kültürel değerlerimizi yansıtır nitelik taşımaktadır. Bu şarkılar (çocuk şarkıları, marşlar, türküler) yoluyla; müziğin
araç olarak kullanılmasının değerler eğitimine katkısı olabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceyle bu araştırmada
müziğin değerler eğitimine ne gibi katkısı/katkıları olduğu/olabileceği sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmada bir kültürel aktarım aracı olan müziğin, değerler eğitimindeki yeri ve etkisi araştırılmıştır. Araştırma
betimsel bir yöntem izlenerek yürütülmüştür. Araştırmanın modeli, konuyla ilgili varolan bilgi ve deneyimlerin
ortaya konulduğu tarama modelidir. Karasar (2006: 77), tarama modellerini “…geçmişte ya da hala varolan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay birey
ya da nesne, kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez. … Önemli olan onu uygun biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir” şeklinde açıklamaktadır.Buna göre bu araştırma da var olan bir durumun ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma genel tarama tekniğinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında
ulaşılabilen yerli ve yabancı kaynaklardan alanyazın taraması yapılmıştır. Konuyla doğrudan ilgili sınırlı sayıda
kaynak bulunduğundan, daha çok konu kapsamında ele alınan kültür, değerler eğitimi, karakter eğitimi, müzik
eğitimi, çocuk şarkıları konularını içeren bilimsel raporlar, kitaplar ve internet kaynakları incelenmiş, elde edilen
veriler bir araya getirilerek yorumlanmış ve bu bulgulara dayanarak öneriler sunulmaya çalışılmıştır.Sonuç olarak,
bu çalışmada bir kültürel aktarım aracı olan müziğin, değerler eğitimindeki yeri ve etkisi araştırılmaya çalışılmıştır.
Bu doğrultuda araştırma betimsel bir yöntem izlenerek yürütülmüştür. Araştırmanın modeli, konuyla ilgili varolan
bilgi ve deneyimlerin ortaya konulduğu tarama modelidir.Bu araştırmada müziğin değerler eğitimine ne gibi katkısı/katkıları olduğu/olabileceği sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bir diğer deyişle bu çalışmada bir kültürel
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aktarım aracı olan müziğin, değerler eğitimindeki yeri ve etkisi araştırılmıştır. Konuyla ilgili verilerin toplanmasında ulaşılabilen yerli ve yabancı kaynaklardan alanyazın taraması yapılmıştır. Konuyla doğrudan ilgili sınırlı
sayıda kaynak bulunduğundan, daha çok konu kapsamında ele alınan kültür, değerler eğitimi, karakter eğitimi,
müzik eğitimi, çocuk şarkıları konularını içeren bilimsel raporlar, kitaplar ve internet kaynakları incelenmiş. Buna
göre içinde doğduğu ve geliştiği toplumun kültürünü yansıtan ve insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olan müziğin etkili bir eğitim aracı olmakla birlikte sözlü ya da sözsüz kültür aktarımında da etkili bir araç olduğu sonucu
ortaya konmuştur.Araştırma devam etmekte olduğundan olası sonuçlar şunlar olabilir:-Değerler eğitiminde uygun
şarkıların kullanımı, değerlerin kazandırılmasında etkili bir yöntemdir.-Çocuklar şarkıların yer aldığı oyun ve
drama etkinliklerinde hedeflenen değerleri yaşayarak içselleştirebilmektedir.-Toplu müzik etkinlikleri yoluyla çocuklar toplumsal ve insani değerleri (hoşgörü, paylaşma, sorumluluk, dostluk, sabır, eşitlik vb.) daha kolay ve
doğrudan kazanabilecektir.Araştırma devam etmekte olduğundan olası öneriler şunlar olabilir:-Bu araştırma betimsel kaynak tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim müziği ya da okul şarkıları öğretimi yoluyla yürütülecek değerler eğitiminin davranışsal kazanımlarının gözlenip ölçülebileceği deneysel araştırmaların gerçekleştirilmesi önerilebilir.- Müzik yoluyla kazandırılması hedeflenen uygun değerlerin saptanması, öğretim programlarında açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.- Öğretmen eğitimi sürecinde adaylara değerler eğitiminde yararlanabilecekleri farklı yöntemler, uygulama örnekleri sunulmalıdır.
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Türk Müziğinde Viyolonsel Öğretimi: Kolay Bir Başlangıç İçin Makam Seçimi
Yrd. Doç. Levent DEĞİRMENCİOĞLU
Erciyes Üniversitesi

Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birisi olan çalgı eğitimine yönelik süreçlerde, alan (Batı müziği ya da
Türk müziği) ve çalgı türü ne olursa olsun eğitimcilerin ilk aklına gelen ve belki de üzerinde en fazla odaklandıkları
sorulardan birisi ‘nereden (hangi düzeyden) başlamalıyım’ sorusudur. Öğrencinin yeteneği, hazır bulunuşluk düzeyi, yaşı, fiziksel özellikleri, ilgisi, vb. gibi birçok değişken bu soruya verilebilecek cevabın tespitinde belirleyici
olabilmektedir. Yukarıda ifade edilen soruyu, Batı müziği çalgılarının eğitimi üzerinden ele aldığımızda; bu
alanda, pedagojik yaklaşımlarla yazılmış, sistematik olarak çoğunlukla kolaydan-zora ilkesini temel alan metotlardan oluşan mevcut literatürün bu soruya verilebilecek cevapların belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını
söyleyebiliriz. Bu metotlar vasıtasıyla eğitimciler yukarıda ifade edilen değişkenleri göz önünde bulundurarak her
öğrenci için uygun bir başlangıç noktası belirleyebilmekte, öğrenme sürecini hızlandırarak zaman kaybını en asgari seviyeye indirebilmektedirler. Aynı soruyu Türk müziği çalgılarının eğitimi üzerinden değerlendirdiğimizde,
durumun biraz daha karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Türk müziği öğretiminde, dolayısıyla da
Türk müziği çalgılarının öğretiminde, kullanılan en yaygın yöntem meşk yöntemi olmuştur. Usta çırak ilişkisine
dayanan bu yöntem ile Türk müziğinin nazariyesi ve üslubu mevcut repertuarlarla (saz eserleri, sözlü eserler)
birlikte sonraki nesillere aktarılmıştır. Meşk yönteminin Türk müziği çalgılarının öğretiminde etkili olarak kullanılması ve bir öğretim yöntemi olarak yeterli görülmesine bağlı olarak, özellikle çalgı eğitimi alanında seksenli
yıllara kadar yazılı bir literatürün oluşturulmasına ihtiyaç duyulmadığını görüyoruz. İcra ve eğitim alanındaki gelişme (Türk müziği eğitimine yönelik kurumların artması, buna bağlı olarak öğrenci sayısının 20-25 kişiye ulaştığı
öğrenme ortamlarının artması) bu alanda yapılan akademik çalışmalar vb. bir çok etken ve teknoloji alanındaki
gelişimin tüm bu etkenleri ve süreci desteklemesiyle, son yıllarda çalgı eğitimine yönelik olarak yapılan metodik
çalışmalar önem kazansa da, günümüzde Türk müziği çalgılarına yönelik olarak yazılan metotların sayı olarak,
Batı alanındaki herhangi bir çalgı için yazılan metot kitaplardan daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifade
edilen sürece bağlı olarak, Türk müziği çalgılarının öğretimine yönelik, meşk sistemi ile birlikte kullanılabilecek,
sistematik öğretim yöntemlerinin (metodik çalışmaların) henüz istenilen düzeyde olamaması durumu; eğitim süreclerindeki mevcut uygulamalarda, öğreticiden öğreticiye farklılık gösterebilen, çoğunlukla bilimsel dayanağı
olmayan bazı öğretim yaklaşımlarının oluşmasına ve kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Çalgı türü aynı olsa
da öğretim yaklaşımlarının her öğreticiye göre önemli farklılıklar göstermesi, bu alanda bir öğretim standardının
sağlanamamasına bağlı olarak bazı belirsizlikleri, dolayısıyla da problemleri beraberinde getirmektedir. Söz konusu farklılıkların en çok gözlendiği konulardan birisi, çalgı öğretimine en kolay başlangıcın yapılabileceği makamın belirlenmesi konusudur. Yukarıda genel olarak ifade edilen bu durum Türk müziği alanında yapılan viyolonsel öğretimi için de geçerlidir. Bu noktadan hareketle belirlenen araştırmanın problem cümlesi “Türk müziği
viyolonsel öğretiminde kolay bir başlangıç için hangi makam seçilmelidir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada,
ifade edilen problem cümlesine cevap olabileceği düşünülen yaklaşımlara yer verilecektir.Viyolonselin geleneksel
(Batı) eğitimine ilişkin öğretim yaklaşımlarını referans alarak, viyolonselin Türk müziği eğitiminde, başlangıç
aşaması için makam seçimine yönelik sistematik bir öğretim yaklaşımı geliştirmeyi hedefleyen bu araştırmanın,
nitel yaklaşım ile ele alınması uygun görülmüştür. Araştırmanın tasarımında doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yukarıda ifade edilen hedef doğrultusunda, araştırmanın 3 aşamada tamamlanması planlanmıştır Araştırma,
hedefleri ile viyolonselin Türk müziğindeki eğitimine odaklansa da, viyolonselin Batı kökenli bir çalgı olması,
öncelikle viyolonselin geleneksel eğitimine ilişkin öğretim yaklaşımlarının taranmasını gerekli kılmaktadır. Bu
noktadan hareketle araştırmanın ilk aşamasını oluşturulan literatür taramasına yönelik çalışmaların ilk bölümünde
viyolonselin geleneksel eğitiminde yaygın olarak kullanılan, konuya ışık tutabilecek metodik çalışmalara ulaşılmıştır. Literatür taramasının 2. bölümde ise Türk müziği çalgılarının eğitimine ilişkin mevcut yaklaşımların yer
aldığı metodik çalışmalar ile araştırmayı yönlendirebilecek diğer kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın 2. aşamasında, ulaşılan kaynaklar içerisinde viyolonselin geleneksel (Batı) eğitiminde kullanılan, evrensel düzeyde kabul
görmüş Suzukı, Marderovsky, Sapajnikov, Sebastian Lee, Dotzauer vb. metot kitaplardaki, başlangıç aşamasına
yönelik öğretim yaklaşımları tespit edilmiş, bu yaklaşımların dayandığı temeller, ortak ve farklı yönler ortaya
konulmuştur. Devamında, Türk müziğinde Ud, Kanun, Kemençe, Ney, Tambur vb. çalgıların eğitiminde kullanı-
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lan metot kitaplardaki başlangıç aşamasına yönelik öğretim yaklaşımları tespit edilmiş, bu yaklaşımlardan özellikle başlangıç aşaması makam seçimine ilişkin uygulamaların dayandığı temeller, ortak ve farklı yönler ortaya
konulmuştur. Araştırmanın son aşamasında, viyolonselin geleneksel öğretimine ilişkin yaklaşımlarından elde edilen bulgular ile Türk müziği çalgılarının öğretimine ilişkin yaklaşımlardan elde edilen bulgular harmanlanmış,
Türk müziğinde viyolonsel öğretimine en kolay başlangıcın yapılabileceği makamların nasıl belirleneceği, bu makamların belirlenmesine yönelik kriterler ve dayandığı temeller tartışılarak sistematik bir öğretim yaklaşımı sunulmuştur.Araştırmada, viyolonselin geleneksel (Batı) öğretim yaklaşımlarının referans alınarak, Türk müziği çalgılarına yönelik mevcut öğretim yaklaşımları üzerinden, viyolonselin Türk müziğindeki eğitiminde başlangıç aşaması için en uygun makamın nasıl belirleneceğine yönelik, sistematik bir öğretim yaklaşımının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu noktada referans alınan geleneksel eğitime yönelik metotlar, pedagojik yaklaşımlarla hazırlanmış, kolaydan zora ilkesini temel alan, kendi içinde tutarlı ve en önemlisi ihtiva ettikleri çalma teknikleri ile viyolonselin icralarda en verimli şekilde kullanılabilmesini amaçlayan, evrensel boyutta çalışmalardır. Türk müziği
çalgılarına yönelik mevcut öğretim yaklaşımları ise meşk yöntemi ile asırlardır tekrarlanarak günümüze ulaşan
tecrübelerin aktarıldığı, teknik icraya yönelik uygulamalarla desteklenen çalışmalardır. Araştırma sürecinde, viyolonselin geleneksel eğitimi ve Türk müziği çalgı eğitimine yönelik yukarıda sıralanan tüm bu unsurların, birbiri
ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi söz konusudur. Tüm bu tespitler ve değerlendirmeler ile birlikte araştırma
sonucunda, Türk müziğinde viyolonsel eğitimine en kolay başlangıcın yapılabileceği makamlar ile makamların
belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken kriterlerin ifade edildiği sistematik bir öğretim yaklaşımının
ortaya konulması beklenmektedir.
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Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal v.b yönlerden sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişimin gerçekleşebilmesi için olgunlaşma ve öğrenmenin olması gerekir. “Olgunlaşma, vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir” (Senemoğlu, 2010). Öğrenme ise,
bireyin çevresiyle etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir (Senemoğlu,
2010). Genel gelişimde olduğu gibi müziksel gelişimde de olgunlaşma önemlidir. Örneğin çocuğun kas ve kemik
yapısı yeterli olgunluğa ulaşmadan yürümeyi öğrenmesinin mümkün olmayacağı gibi henüz el ve parmak kasları
yeterli olgunluğa ulaşmamış bir çocuğun da müzik aleti çalmayı öğrenmesi çok zordur. Olgunlaşma ve öğrenmenin
yanı sıra müziksel gelişimde kalıtım ve çevrenin de rolü olduğu bilinmektedir. Çocuğun müziksel gelişimi açısından doğum öncesi döneme bakıldığında fetüsün duyu organlarının oldukça gelişmiş olduğu görülür. Altıncı aya
kadar işitme organlarının geliştiği, fetüsün gürültüye maruz bırakıldığında ya da fetüse müzik dinletildiğinde kalp
atışlarının değiştiği bildirilmiştir (Senemoğlu, 2010). Fetüsün işitme sisteminin gelişimi 35. hafta civarında tamamlanmış olur ve işitsel eşik seviyesi temel olarak yetişkine benzer hale gelir. Doğumun 38 ile 40. haftalar
arasında meydana geldiği düşünülerse bu şu anlama gelmektedir; fetüs anne karnında iken işitebilir, tepki verebilir,
ve işitsel bilgileri öğrenebilir (Gooding ve Standley, 2011). Campbell’e (1991) göre müziksel gelişimle ilgili araştırmalar Piaget’nin ortaya koyduğu temel varsayımlara dayanmaktadır (Gooding ve Standley, 2011). Piaget’in
özellikle, süre, hız, sınıflama gibi mantıksal düşünce biçimleri üzerindeki çalışmaları, müziksel algılamanın gelişimi üzerindeki çalışmalara ışık tutmuştur (Özmenteş, 2009). Buna göre Bilişsel gelişim dönemlerinde görülen
müziksel gelişim özellikleri nelerdir?Bu araştırma, literatür taramasına dayalı betimsel bir çalışmadır. Bu çalışma,
müzik eğitimcilerine farklı dönemlerdeki öğrencilerin bilişsel ve müziksel gelişim özelliklerini bir arada sunması
ve daha etkili bir müzik eğitimi gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.Çocuğun bilişsel gelişimi ile müziksel gelişimi bütünlük göstermektedir ve bilişsel gelişimine paralel olarak çocuk, müziksel gelişim özellikleri
göstermektedir. Bilindiği gibi Piaget, bilişsel gelişim alanında önemli bir kuramcıdır ve bazı araştırmacılara göre
müziksel gelişimle ilgili araştırmalar Piaget’nin ortaya koyduğu temel varsayımlara dayanmaktadır. Piaget’nin
özellikle, süre, hız, sınıflama gibi mantıksal düşünce biçimleri üzerindeki çalışmaları, müziksel algılamanın gelişimi üzerindeki çalışmalara ışık tutmuştur. Müziksel gelişim açısından doğum öncesi döneme bakıldığında fetüsün
duyu organlarının oldukça gelişmiş olduğu görülür. Fetüsün işitme sisteminin gelişimi 35. hafta civarında tamamlanır. Fetüs anne karnında iken işitebilir, tepki verebilir, ve işitsel bilgileri öğrenebilir. Bebeğin anne karnında ses
ve müzikle başlayan ilişkisi bebek dünyaya geldikten sonra da devam eder. Piaget’nin 4 başlık altında incelediği
bilişsel gelişim dönemlerinden ilki olan duyusal-motor (0-2 yaş) dönemde çocuklar, dünyayı duyuları ve motor
becerileri ile keşfederler. Emekleme, yürüme gibi psiko-motor beceriler sayesine hareket kabiliyeti kazanırlar.
Hareket kabiliyetiyle birlikte nesne özelliklerini keşfederken çeşitli nesneleri birbirine vurduğunda çıkan sesleri
keşfederler ve bu seslere tepki verirler. Bazen de ellerine geçirdikleri nesneleri bir yerlere vurarak basit ritmik
tepkiler geliştirirler. İşlem öncesi dönemde (2-7 yaş) çocukların dil öğrenme becerisi hızla gelişir ve müziğin bu
dönemde dil gelişimine katkısı olduğu görülür. Tekerleme, saymaca ve çocuk şarkıları ile dil gelişimi desteklenir.
Bu dönem içerisinde 4-6 yaş arasındaki çocuklar müziğe bedeniyle eşlik edebilirler. Basit ezgi tekrarlarını yapabilirler ve seviyesine uygun ritim kalıplarını tekrar edebilirler. Somut işlemler döneminde (7-11 yaş) çocuklar
bilişsel açıdan çok hızlı gelişme gösterirler ve somut problemleri çözebilirler. Çeşitli alanlarda ve müzikte korunumun ( örn. çalgı değişimine rağmen melodinin korunumu) kazanıldığı görülür. Bu dönemde çocuklar nota yazısını öğrenebilirler. Öğrendikleri bu müzik yazısını şarkı söylemek için veya enstrüman çalmak için kullanabilirler. Enstrüman çalmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirler. Soyut işlemler döneminde (11 yaş ve üzeri)
çocuklar, ergenlikle birlikte soyut düşünebilmeye başlarlar. Soyut kavramları etkili bir şekilde kullanarak içinde
bulunduğu toplumun yapısı, değerleri ve inançlarıyla ilgilenirler. Müzik ve sanatla ilgili kavramlar üzerinde düşünebilir ve müziği, kendilerini anlatmada bir araç olarak kullanabilirler. Bu çalışmada ele alınan bilişsel gelişim
dönemlerindeki müziksel gelişim özelliklerinin bilinmesi ve müzik eğitiminde öğrencilerin bu müziksel gelişim
özelliklerinin göz önünde bulundurulması daha etkili bir müzik eğitimi gerçekleştirilmesi bakımından yararlı olacaktır.
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Problem çözme, öğrenmeyi kolaylaştıran bir beceridir. Bandura’ya göre (1977) eğitim sistemi, öğrencinin problemler karşısında doğru kararlar verebilmesini ve uygulayabilmesini sağlamalıdır. Okulda sadece rutin problemlerin değil öğrencinin yaşamı boyunca karşılaşacağı problemlerin çözümü de öğretilmelidir. Öğrenci eğitim sonrası yaşamında, öz-güveni olan, zorluklar karşısında çözüm yollarını keşfeden ve bunları uygulayan bir birey olabilmelidir (Aktaran: Zimmerman, 1995). Kısaca eğitim kurumları; akademik kabiliyete sahip, nitelikli, umudu ve
değerleri olan, öz-yeterlik ve kontrol algısı yüksek, açık görüşlü, amaç-hedef koyabilen, öz-değerlendirme ve gözlem yapabilen, zamanı planlayan-yönetebilen, stratejik-yaratıcı olabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirmelidir (Zimmerman, 1995). Gerçekten problem çözme zekâmızın kanıtıdır. Bir amacı belirleme kabiliyeti, nasıl
ulaşılabileceğini belirleme ve planı uygulama akıl gerektirir. Ama sorun çözmenin esası değişim yaratmaktır. Öğrencinin konuyu anlayışında, yolu belirlemesinde ve devamını getirme aşamalarında ona hız kazandırır. Akıl yönünden beynin motor ünitelerinde bu kadar gerekli değişimi kazandıran “problem çözme” yeteneği sadece bir
işlem midir (Thornton, 1998)? Bu nedenle öğrenciye yardım etmenin önemi bilinmeli, problem çözmenin günlük
hayatın bir parçası oluğu anlatılmalı, öğrencinin problemli durumu fark etmesi sağlanmalı ve çözüm çabalarında
rehber olunmalıdır (Yazıcı: 2015). Piyano eğitimi, öğrencinin mesleksel ve toplumsal yaşamında çalgısını etkin
ve verimli bir biçimde kullanabilmesini; piyano öğretimi de öğrencinin hem piyano çalma tekniğini hem de yaşamı
boyunca karşılaşacağı güçlükler ve engellemeler karşısında problem çözme becerisini kazanabilmesini sağlayabilmelidir. Öğrencilerin öğrenmeleri bazen bilinçli bazen de farkında olmadan gelişigüzel gelişen bir süreçtir. Öğrenmeler çoğunlukla gelişigüzel bilgi alımı yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrenme bir süreç olmasına rağmen bilgi,
bu sürecin sadece bir ürünü ya da sonucudur. Ancak gerçek anlamda öğrenme bireyseldir ve kişisel deneyim,
düşünme, algı ve hisleri içermektedir (Ekiz, 2006). Dolayısıyla piyano öğretiminde karşılaşılan bir problemin çözümünde öğretmen ana kaynak durumunda olmalı, öğrenme durumlarını aktif hale getirmeli ve yol gösterici olabilmelidir. Önemli olan öğretmenin sadece ne bildiği ya da ne öğrettiği değildir. Öğretmenin kişiliği, düşünceleri,
donanımı ve inançları da problemin çözümüne yön vermektedir. Öğretmenin problem çözme sürecinin başarısında
önemli bir etkisi bulunmaktadır. Öğretmen, öğretici ve bilgiyi aktaran bir model yerine öğrencilerle birlikte öğrenen, öğrenenler için süreci kolaylaştıran ve öğrencileri cesaretlendiren, güdüleyen bir role sahip olmalıdır (Nacakcı
ve Kurtuldu, 2011). Bilişsel, duyuşsal, devinişsel birçok beceriye sahip olunmayı gerektiren piyano eğitimi sabır
ve motivasyon isteyen bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte öğretmenin karşılaşabileceği problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilmesi, öğrencinin öğrenme sürecinden kazanımlar elde edebilmesi yönünde önem kazanmaktadır.
“Her şeyi bilen öğretmen, en iyi öğretmendir” anlayışı, günümüz koşullarında giderek önemini kaybetmekte ve
yerini “öğrencilerinin öğrenme sürecini kolaylaştıran ve öğrencileriyle birlikte öğrenen öğretmen iyidir” anlayışına
bırakmaktadır (Cırık, 2011). Çünkü öğretmen yaratıcı, tasarlayıcı ve düşünce yönünü pekiştiren bir eğitim anlayışı
aracılığıyla öğrencinin düşünmesine, eleştirmesine, problem çözmesine ve kendini gerçekleştirmesine olanak sağlamalıdır (San, 2010). Bu nedenle piyano öğretmenleri deneyimlerini sistematik bir şekilde anlamlandırmalı ve
kendilerini sürekli geliştirmelidir. Çünkü öğretim, öğrenme süreci olduğu an gerçek anlamda gelişimini sağlayabilmektedir. Bu nedenle araştırma, felsefi düşünce türlerinden biri olan problem çözme becerisinin, başlangıç seviyesi piyano öğretimindeki yerini ve ne ölçüde kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmada nitel
araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada, piyano derslerini yürütmekte olan öğretim elemanlarının başlangıç
seviyesi piyano öğretimlerinde karşılaştıkları temel problemler ve bu problemlerin çözümü için problem çözme
becerisini kapsayan etkinlikler gerçekleştirme durumları hakkında bilgilere ulaşmak için görüşme yapılmıştır.
Kapsamlı bir tanımını yapmak zor olsa da; Bogdan & Biklen (1992), Goetz & LeCompte (1984) ve Patton’a göre
(1990) nitel araştırma; sahip olduğu doğal ortama duyarlık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik, tümevarımcı analiz ve nitel veri gibi özellikleri ile kısa bir
tanıma göre daha iyi ifade edilmektedir (Aktaran: Yıldırım ve Şimşek, 2011: 41). Coolican’a göre (1992) özellikle
nitel araştırma; anlam, tecrübe ve tanımlamaları vurgulamaktadır. Kapsamlı ve detaylı veriler, tamamen insanların
tanımlamalarından ve gözlemlerinden oluşmaktadır (Aktaran: Kesici, 2007a: 1305). Araştırma sonucunda öğretim
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elemanlarının; “Piyano karşısında doğru oturma”, “Etüt/eseri ölçü sayısına uygun çalma”, “Etüt/eseri tonuna uygun çalma”, “Etüt/eseri ritmik yapısına uygun çalma”, “Etüt/eseri parmak numaralarına uygun çalma”,
“Etüt/eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama”, “Etüt/eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma”,
“Etüt/eseri registerına uygun çalma”, “Etüt/eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme”, “Etüt/eserin içerdiği
müzikal gereklikleri yerine getirme”, “Etüt/eseri temposuna uygun çalma” davranışlarının öğrenciye kazandırılma
sürecinde, çeşitli problemlerle karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Ancak, çalışma grubunun bu problemlerin çözümü
için derslerinde problem çözme becerisini kullanmadıkları ve problem çözme becerisine sahip öğrencileri de kısmen tanımlayabildikleri tespit edilmiştir.
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Problem Çözme Becerisinin Başlangıç Seviyesi Piyano Öğrenimindeki Etkililiği
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Prof. Z. Seçkin GÖKBUDAK

Kişinin, istenilen bir amaca ulaşmak için topladığı mevcut güçlerinin karşısına dikilen engele problem denir. Bir
kimse belli bir amaç ya da anlayışa erişmek için çaba harcarken engellerle karşılaşırsa onun için bir problem var
demektir (Bingham, 1976). Günümüzde özellikle eğitim ile ilgili uğraşlar, istenilen amaca ulaşabilmek için köklü
bir değişim içindedir ve bu değişimi değerlendirecek, yönlendirecek, problem çözebilen insanlara gereksinim duymaktadır (May, 2008). Bingham’a göre (1976) öğrencinin hem iç hem dış kaynaklardan nasıl faydalanacağını
öğrenmesini sağlayan bir yol olan problem çözme, öğrencinin bir şahıs olarak gelişimini hızlandırır, yeteneklerinin, kendine saygı ve kendine güven duygularının gelişmesini sağlar. Bu amaçla öğrenci, problem çözebilmek için
teşvik edilmelidir çünkü, engelleri aşabilmek için sorumluluk, cesaret ve kendine güven duymak zorundadır. Unutulmamalıdır ki problem çözme yeterliği, problem çözen kimselerce tekrarlanan fırsatlar sayesinde gelişen bir
sanattır.Günümüzde özellikle eğitim ile ilgili problemlerin yeniden değerlendirilerek, gözden geçirilmesi, eğitim
sisteminin daha çok yaratıcı karakter taşıması, dogmatizm ve ezbercilikten uzaklaşması, taklitçilikten arınması
gerekmektedir. Çünkü eğitim alanında yapılan ciddi araştırmalar, ülkelerin gelişmişliğini ifade eden tek ölçüttür
(Memedaliyev ve Kurbanov, 2011). Dolayısıyla piyano öğretiminde de, öğrencinin yaratıcı problem çözebilen bir
birey olabilmesi sağlanmalıdır. Çünkü piyano öğrenimi, temelde karmaşık bir süreçtir. Oturuş biçimi, el-parmakların durumu, başparmak-bilek-dirsek pozisyonu, doğru-çabuk nota okuma, etüt çalışmaları-alıştırmaları, topluluk
önünde çalma, birlikte çalma gibi temel davranışlar, piyano eğitiminde öğrenciye ilk dersten başlayarak kazandırılması ve sürekli kılınması gereken alışkanlıklar arasında yer almalıdır (Ercan, 2008:). Böhmova (1973) iyi düzeyde piyano çalabilmeyi aşağıdaki sekiz önemli özelliğe bağlamaktadır (Aktaran: Gültek, 2004): 1. Doğru ritimle
çalmak, 2. Ellerini güzel tutmak, 3. Klavyenin karşısına iyi oturmak, 4. Kesin ve temiz çalmak, 5. Çıkıcı ve inici
pasajları iyi çalmak, 6. Doğru parmaklarla çalmak, 7. Keyif vererek çalmak ve 8. Süslemeleri iyi yapmak. Öğrencilerin bu özelliklere sahip olabilmesi için problemler karşısında doğru stratejilerin geliştirildiği ve çözümlerin
üretildiği bir süreç gerekmektedir. Piyano öğretiminde karşılaşılan problemler sadece öğrencinin olumsuzluklar
yaşamasına neden olmamakta aynı zamanda öğretmenin de duygusal tükenmesine ve duyarsızlaşmasına neden
olabilmektedir (Yazıcı, 2013). Duygusal tükenme yaşayacak bir piyano öğretmeni de kendisini yaptığı işe vermekte zorlanacak, gerginlik ve engellenme hissedebilecek, işe gitme konusunda isteksizlik yaşayabilecek ve kişisel başarısı azalacaktır (Kılıç ve Yazıcı, 2012). Bunun sonucunda ise eğitimin kalitesi düşecek ve öğrenci elde
edeceği kazanımlar bakımından olumsuz yönde etkilenecektir. Oysa Piyano eğitimi, öğrencinin mesleksel ve toplumsal yaşamında çalgısını etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmesini; piyano öğretimi de öğrencinin hem piyano çalma tekniğini hem de yaşamı boyunca karşılaşacağı güçlükler ve engellemeler karşısında problem çözme
becerisini kazanabilmesini sağlayabilmelidir (Yazıcı, 2015). Bu nedenle araştırmada; felsefi düşünce türlerinden
biri olan problem çözme becerisinin, başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki etkililik düzeyinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmada deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi
piyano öğrenimindeki etkililiğinin tespit edilmesi için öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bir araştırmada, değişkenleri (nicel olarak ölçülebilen ve farklı değerler alabilen özellikler) ölçebilmek ve bu değişkenler
arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak için genelde deneysel yöntem kullanılır. Genel olarak, eğer bir
araştırmanın amacı, araştırdığı konuyu “neden” sorusu ile ve sebep-sonuç ilişkisi ile irdelemekse, bu amaçla kullanılabilecek en uygun araştırma yöntemi deneysel yöntemdir. Bununla birlikte, planlama aşaması kolay fakat
yürütülmesi zor olan bir yöntemdir. Deneysel yöntemin kullanıldığı çalışmalarda genellikle bir ya da daha fazla
kontrol grubu ve deney grubu olarak adlandırılan eşdeğer gruplar seçilir. Deney sürecinde, deney grubuna özel
davranımlar yapılırken, kontrol grubuna herhangi bir özel davranımda bulunulmaz. Uygulama öncesinde yapılan
öntest ve uygulama sonrasında yapılan sontestlerle deney grubunda kullanılan tekniğin deney grubu üzerindeki
etkililiği araştırılır (Çepni, 2009).
Bu araştırma, felsefi düşünce türlerinden biri olan problem çözme becerisinin, başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki etkililik düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada deneysel araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmada problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki etkililiğinin tespit edilmesi için
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öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı
itibariyle Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başlangıç seviyesinde piyano öğrenimi görmekte olan 12
öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, deney grubunun sontest problem çözme beceri düzeylerinin öntest
oranlarına göre yükseldiği ve problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğretimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Araştırmada, problem çözme becerisi odaklı başlangıç seviyesi piyano öğretiminin, öğrencilerin piyano öğrenim başarılarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Deneysel aşama sonunda, kontrol grubu öğrencilerinin sontest problem çözme beceri düzeylerinin öntest oranlarına göre düştüğü, deney grubu öğrencilerinin sontest problem çözme beceri düzeylerinin ise öntest oranlarına
göre yükseldiği sonucu tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencileri ile yapılan çalışma sonunda, problem çözme
becerisinin öğrencilerin başlangıç seviyesi piyano öğrenimlerinde kazanmaları gereken davranışlar açısından
olumlu yönde etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu davranışlar; "Piyano karşısında doğru oturma", "Eseri ölçü
sayısına uygun çalma", "Eseri tonuna uygun çalma", "Eseri ritmik yapısına uygun çalma", "Eseri parmak numaralarına uygun çalma", "Eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama", "Eserde bulunan altere edilmiş sesleri
çalma", "Eseri registerına uygun çalma", "Eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme", "Eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme", "Eseri temposuna uygun çalma" davranışlarıdır. Bunun sonucunda da, deney
grubu öğrencilerinin “genel gözlem puanı” puanları ve “gözlem fark” puanları yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, deney grubu öğrencilerinin davranış puanlarının kontrol grubundan yüksek olmasıdır. Çünkü bu davranışlar, başlangıç seviyesi piyano öğretiminin temelini oluşturmaktadır.
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Eğitim programıyla bireylere kazandırmak istediklerimizin gerekçesi felsefeyle belirlenebilir (Ocak, 2004). Felsefe, eğitim aracılığıyla niçin, nasıl ve ne tür bir insan yetiştirileceğine yönelik yol gösterici bir nitelik taşımaktadır
(Cevizci, 2011) ve bu açıdan felsefe ile eğitim çeşitli boyutlarda bütünleşmektedir. Felsefe ile eğitimin karşılıklı
etkileşimi ise eğitim felsefesi alanını doğurmuştur. Eğitim felsefesi, temelindeki felsefi akıma göre eğitimin amaçlarının, içeriğinin, öğrenme – öğretme sürecinin ve değerlendirme durumlarının nasıl olacağına yön verilmesini ve
bununla birlikte eğitim ortamını da biçimlendirerek geliştirilmesini sağlayan bir disiplin olarak ele alınmaktadır
(Aslan, 2014). Bununla birlikte eğitim felsefesi, kimi, nerede, ne zaman, nasıl ve ne ile eğitmemiz gerektiği konusunda yol gösteren ve niçin eğitim yapmalıyız sorusunun yanıtlarını içermektedir (Doğanay, 2011). Eğitimin niteliklerini belirleyen temel değişkenlerden biri öğretmenlerin sahip olduğu özelliklerdir ve öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve becerileri, eğitime yönelik benimsedikleri felsefi yaklaşımlar, inançları ve bu doğrultuda atacakları adımlar, eğitimin niteliğini her aşamada önemli derecede etkilemektedir (Oğuz, Altınkurt, Yılmaz ve Hatipoğlu, 2014). Felsefi akımlar etkisinde gerçekleşen her eğitim felsefesinin kendi anlayış ve ilkelerine
göre eğitim-öğretimin amaçları, öğrenci, öğretmen, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme durumlarına
yönelik anlayışları bulunur (Duman, 2008) ve bu öğeler de öğretmenlerin benimsedikleri felsefi anlayışlardan
etkilenmektedir. Eğitimin temel öğelerinin nasıl olması gerektiğine yön vererek eğitim anlayışlarını belirleyen
eğitim felsefeleri; daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluşçuluk olarak ele alınabilir
(Alkın-Şahin, Tunca ve Ulubey, 2014). Daimicilikte, insanlara hemen her yerde kalıcı bir önem ve değere sahip
olan şeylerin öğretilmesi gerektiği savunulurken (Cevizci, 2011), esasicilikte eğitimin amaçları, kişinin toplumsallaşmasını sağlama, temel kültürel değerleri kazandırma, kültürel mirası koruma, topluma uyumunu sağlama,
bilgili ve becerili insanlar yetiştirilmesi ön plana çıkmaktadır (Sönmez, 2008). İlerlemecilikte, her şeyin sürekli
bir değişim içinde olduğu ilkesinden yola çıkılarak, eğitim süreç ve etkinliklerinin de sürekli bir değişim içinde
olması gerektiği savunulurken (Topses, 2004), yeniden kurmacılıkta ise yaşamda gerçekleşen değişmelerden dolayı, eğitim toplumsal bir değişim ve denge aracı olarak görülmektedir (Sönmez, 2008). Varoluşçuluk, varoluşun
belli bir özü olmadığı, insanın baştan verili bir doğası bulunmadığı yönünde düşünceler ortaya koymaktadır
(Güçlü, Uzun, Uzun ve Yolsal, 2003). Varoluşçulukta öğretmen, bireyleri eğitip dönüştürerek kendi varoluşlarının
yükünü ve sorumluluğunu almaları doğrultusunda katkıda bulunan kişi olmak durumundadır (Cevizci, 2011). Felsefi görüşlere göre öğretmenlerin eğitime yönelik bakış açıları ve uygulamaları değişmektedir. Felsefeler, eğitim
programlarını etkilemekte bununla birlikte öğretmenlerin eğitime yönelik düşünce yapılarını oluşturmada ve bu
doğrultuda hareket etmede önemli bir etkiye sahiptir. Buradan yola çıkılarak öğretmenlerin benimsedikleri eğitim
felsefelerinin, mesleki yaşamlarındaki duygu, düşünce ve davranışlarını biçimlendirerek gelecek kuşakları da bu
doğrultuda etkilediği belirtilmekte ve geleceğin öğretmenlerinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin belirlenmesi
önemli görülmektedir (Biçer, Er ve Özel, 2013). Bununla birlikte, öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenlerinin
yani öğretmen adaylarının eğitsel süreçlere yönelik düşünce ve davranışlarını oluşturmaya yönelik olarak benimsedikleri eğitim felsefelerinin bizzat kendileri tarafından bilinmesi de önem taşımaktadır (Kumral, 2014). Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim anlayışlarını belirlemeye yönelik yollardan biri de nicel verilerin kullanıldığı ölçeklerdir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefelerini
belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir.Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan ve ölçeğin
uygulandığı ders saatlerinde okulda bulunan 597’si kız, 283’ü erkek olmak üzere toplam 880 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının alanları ise matematik, Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, din
kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe grubu, müzik, görsel sanatlar, sağlık bilgisi, beden eğitimidir. Veri toplama aracının
geliştirilmesi sürecinde 65 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve eğitim programları ve öğretim ile felsefe
grubu öğretmenliği alanındaki uzmanlardan görüş alınmıştır. Uzmanlardan alınan öneriler doğrultusunda madde
sayısı 73’e çıkarılmış ve veri toplama aracına son hali verilerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. “1-Kesinlikle
Katılmıyorum”dan, “5-Kesinlikle Katılıyorum”a doğru derecelendirilmiş beşli likert tipi yanıtlama formu öğretmen adaylarına uygulandıktan sonra veri toplama aracının yapı geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör
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analizi uygulanmış ve döndürme yöntemi olarak da, maksimum olasılığa göre Varimax dik döndürme kullanılmıştır. Can (2013) her faktör kapsamında sadece %10’luk varyansı açıklayan maddeleri görmek için yük değerinin
.33 olarak girilmesini önermektedir. Büyüköztürk (2012) ise bu değerin en az .32 yazılması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle açımlayıcı faktör analizinde maddelerin ölçekte kalıp kalmamasına karar vermek için faktör
yüklerinin alt sınırı .33 olarak alınmıştır. Faktör analizi uygulamasına geçmeden önce, örneklem büyüklüğünün
yeterliliğini belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
analiz sonucunda, KMO değerinin .753 olduğu ve Barlett testinin ise anlamlı olduğu (X2=2735.966 sd=300;
p<0.01) belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, örneklem büyüklüğünün, faktör analizi yapmak için “iyi” olduğu ve verilerin çok değişkenli normallik sayıtlısını karşıladığı söylenebilir. Veri toplama aracının güvenirliğinin
belirlenmesine yönelik olarak ölçekten elde edilen toplam puanlar ile ölçeğin alt boyutlarından elde edilen toplam
puanlara ait Cronbach Alpha katsayıları incelenmiştir. Sonuç Yapılan analiz sonucunda, ölçekte yer alan 73
madde, alt boyutlara göre dağılımı, binişik madde olup olmadığı ve faktör yükleri açısından değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme sonucunda beş alt boyut ve 25 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin, esasicilik,
ilerlemecilik, varoluşçuluk, yeniden kurmacılık ve daimicilik alt boyutlarından oluştuğu belirlenmiştir. Ölçekte
yer alan maddelerin faktör yük değerleri .689 ile .445; madde toplam puan korelasyonları .666 ile .537; ortak faktör
varyansları .560 ile .307 arasında değişmektedir. Beş alt boyut varyansın 40.39’unu açıklamaktadır. Ölçeğin tamamına ait Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .65 olduğu belirlenmiştir. Can (2013) ve Kayış (2008), .60 ile
.80 arasında ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu belirtmişlerdir. Buradan yola çıkılarak ölçeğin tamamının
oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçekte yer alan alt boyutların arasındaki ilişki incelendiğinde ilişkilerin .049 ile .328 arasında değiştiği görülmektedir. Bu ilişkilerin yüksek olmaması beklenmektedir. Pearson korelasyon
katsayıları .00 - .025 arasında çok zayıf; .26 - .49 arasında zayıf ilişki olduğunu göstermektedir (Sungur, 2008).
Buradan yola çıkılarak faktör toplam puanları arasında düşük ilişkilerin olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, açımlayıcı faktör analizleri ve güvenirlik analizlerinden elde edilen değerlere bakılarak, Eğitim Felsefesi Belirleme
Ölçeği’nin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerini belirlemede kullanılabilecek bir araç olduğu
söylenebilir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Oynama Süreleri İle Özdüzenleyici Öğrenmeleri Arasındaki İlişki ve Oyun
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Yıldıztabya İlkokulu

Günümüzde eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilere kendi öğrenmelerini düzenleme becerileri kazandırmaktır. Bu becerilerinin, öğrencilere rehberlik edeceği ve yaşam boyu öğrenmeleri açısından önemli olduğu
bilinmektedir (Zimmerman, 2002; Puustinen ve Pulkkinen, 2001). Bireylerin kendi öğrenme etkinliklerini düzenleme gereksinimi; öz düzenlemeli öğrenme boyutunu ön plana çıkarmıştır. Öz düzenlemeli öğrenme, öğrencilerin
çeşitli öz düzenleyici süreçlerden geçtikten sonra, aktif bir şekilde bilişlerini ve davranışlarını düzenledikleri öğrenme sürecidir (Hofer, Yu ve Pintrich, 1998). Bandura’ya (1994) göre bu süreç; bireyin kendi öğrenme hedeflerini
oluşturduğu, biliş ötesi yeterliliklerini ve davranışlarını ayarlamaya çalıştığı, hedeflerini çevresindeki bağlamsal
özelliklere göre yönlendirip sınırladığı, bu süreçte kendi motivasyonunu sağladığı, aktif ve yapıcı bir özelliğe sahiptir. Söz konusu kuram ve eğitim yaklaşımlarının etkisiyle, farklı araştırma gelenekleri doğrultusunda öz düzenlemeyi konu alan çalışmalar, yapının öğelerine farklı düzeyde vurgu yaparak farklı modellerin gelişimi için bir
altyapı oluşturmuştur. Literatürde Boekaerts ve Neimivirta, Borkowski, Pintrich, Winne ve Zimmerman tarafından
geliştirilmiş olan öz düzenlemeli öğrenmeye dayalı beş modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Zimmerman Bandura’nın sosyal bilişsel bakış açısına göre geliştirdiği öz düzenlemeli öğrenme modelinde öz düzenlemeyi, bireysel
hedeflere ulaşmada, öğrencinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını planlaması ve gerektiğinde bazı düzenlemeler yapması olarak tanımlamaktadır (Zimmerman, 2000). Modelde Zimmerman (1998) öz düzenlemenin döngüsel bir doğası olduğunu belirtmektedir. Öğrenme yaşantısından elde edilen geri bildirimin sonraki öğrenme yaşantılarını etkilediği belirtilmiştir. Öğrencinin öğrenme görevlerine ilişkin hedefleri belirlemesi, duyuşsal bir tavrın
geliştirilmesi, strateji seçimi, göreve ayrılacak zaman ve çabanın belirlenmesi gibi pek çok süreci etkilediğini belirterek modelde, öz düzenlemeli öğrenmeyi, birbirini takip eden, öngörü (forethought), performans ya da iradenin
kontrolü (performance or volitional control) ve öz yansıtma (self reflection) aşamalarından oluşan döngüsel bir
süreç olarak ifade etmektedir. Zimmerman’ın modeli ve diğer öz düzenleme modelleri incelendiğinde, öz düzenleme becerilerine sahip olan öğrencilerin betimsel düzeyde tanımlanmasında bir uzlaşma olduğu gözlenmektedir.
Bu öğrenciler öğrenimlerini düzenlemede kendi bireysel kaynaklarına güvenirler ve öğrenme sürecindeki güvenli
ve inisiyatifli tavırları ile dikkat çekerler. Öz düzenleme becerilerine sahip olmayan, daha pasif akranlarından
farklı olarak, gerek duydukları zaman bilgiye ulaşmada etkin bir rol üstlenirler. Kendilerini öz düzenleme becerilerine sahip olmayan öğrencilerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, herhangi bir şeyi bilip bilemedikleri veya
bir beceriye ne ölçüde sahip oldukları konusunda net bir fikre sahip olmalarıdır. Hedeflerine ulaşmada hangi bilişsel ve duyuşsal stratejileri etkili olarak kullanabilecekleri ve öğrenme görevini yerine getirmede yeterli kapasiteye, kaynaklara ve isteğe sahip olup olmadıklarının farkındadırlar. Bu farkındalıkların oluşturulmasında ve devam
ettirilmesinde öğrenme-öğretme sürecinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bu öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal stratejileri etkin olarak kullanabilmeleri oyun ile de sağlanabilir. Öğrencilerin oyun sırasında gerçek yaşama benzer ya da hayali oyun sahneleri yaratması, farklı birçok olay ve sorunu ortaya koymasını
ve oyun içinde kararlar vermesini sağlar. Bu durum, öğrencinin sorulara yanıt bulması için bilişsel yeteneklerini
kullanmasını yeni durum ve sorular için bilişsel gelişim düzeyini artırmasını sağlar (Çoban ve Nacar, 2006). Bu
sayede öğrenci yeni çözüm yolları bularak, olaylara farklı açıdan bakabilmeyi öğrenerek, amaçlı ve planlı bir
şekilde davranarak aslında öz düzenleme becerilerini göstermiş olacaktır. Bu sebeple bu araştırmada da; öğrencilerin oyun tercihleri ile öz düzenlemeli öğrenmeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak ve
öz düzenleme becerisi yüksek olan öğrencilerin hangi oyunları tercih ettiklerini ortaya koyarak öğrenme-öğretme
sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.Araştırmanın çalışma evreni İstanbul ve Nevşehir illerinde öğrenim görmekte olan 675 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. İlişkisel tarama modelinde yürütülen araştırmada; veri toplama
aracı olarak, Haşlaman (2011) tarafından likert tipi olarak geliştirilen ve 59 maddeden oluşan Özdüzenleyici Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.96 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin oyun tercihleri
ve bu oyunlarda geçirdikleri süre ile ilgili bilgiler ise kişisel bilgi formunda yer alan 11 farklı oyun ve bu oyunların
sürelerinin olduğu tablodan yararlanılarak elde edilmiştir. Oyun süreleri bir günde “hiç, 1 saatten az, 1-2 saat, 2-3
saat ve 4 saat ve üzeri” şeklinde kategorize edilmiştir. Verilerin istatistiksel olarak analizi Windows SPSS versiyon
21.0 programı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (one-
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way ANOVA), iki değişken için ki-kare testinden yararlanılmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; ortaokul öğrencilerinin, bilgisayar oyunları (internet üzerinden), akıllı telefon/tablet oyunları, sosyal medya oyunları,
kelime ve bulmaca oyunları, geleneksel sokak oyunları, “yapboz, kes-yapıştır, maket” oyunları, zekâ oyunları
oynama süreleri ile özdüzenleyici öğrenme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme düzeyleri ile sportif oyunlar, bilgisayar oyunları ( internet olmadan), müziksel
ve ritmik oyunlar ve kart oyunlarını oynama süreleri arasında anlamalı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile oyun oynama süresi ilişkisinin belirlenmesiyle ilgili olarak sportif oyunlar, bilgisayar
oyunları (internet üzerinden- online), bilgisayar oyunları (internet olmadan-offline), geleneksel sokak oyunları ve
müziksel ve ritmik oyunları oynama süreleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan akıllı telefon/tablet oyunları, kelime ve bulmaca oyunları, yapboz oyunları, zekâ oyunları ve
kart oyunlarını oynama süreleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkeni ile oyun oynama süresi ilişkisinin belirlenmesiyle ilgili olarak bilgisayar oyunları
(internet üzerinden- online), akıllı telefon/tablet oyunları, sosyal medya oyunları, kelime ve bulmaca oyunları,
müziksel ve ritmik oyunlar, geleneksel sokak oyunları, yapboz oyunları, zekâ oyunları ve kart oyunlarını oynama
sürelerinin sınıf düzeyine göre anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan sportif oyunlar, bilgisayar
oyunları (internet olmadan-offline) ve müziksel, ritmik oyunları oynama süreleri sınıf düzeyine göre anlamlı ilişki
göstermediği gözlenmiştir.
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Tematik Portfolyo Uygulamasının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Başarı, Kalıcılık ve
Derse Yönelik Tutum Üzerine Etkisi
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Doç. Dr. İzzet GÖRGEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki sadece ürün odaklı bir değerlendirme öğrenme durumlarının değerlendirilmesinde eksiklikler meydana getirmektedir. Bu nedenle günümüz eğitim programlarında süreç ve ürün değerlendirmenin birlikteliğini temel alınmaktadır. Eğitim sisteminde gerçekleşen gelişmelerle birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlayan ve öğrencinin öğrenme sürecinde bireysel ve grup olarak göstermiş olduğu performansını değerlendirmede kullanılan, sosyal gelişim ve bilişsel öğrenme kuramlarının felsefesi ile tutarlı olan araçlardan biri
de portfolyo uygulamalarıdır. Portfolyo dosyası hazırlama öğrencinin kendi gelişim sürecini yansıtan ve bu süreçteki gelişimini gösteren en etkili yollardan biridir. Portfolyo; öğrencinin süreç içinde hangi basamaklardan geçtiğini, nasıl bir çalışma yöntemi uyguladığını, hangi zorluklarla karşılaştığını, bu zorluklarla nasıl baş ettiğini ve
geliştirdiği becerileri gösteren en güvenilir kanıtları içermektedir. Portfolyo, ilk etapta alternatif bir değerlendirme
tekniği olarak ortaya çıkmasına ve sadece değerlendirme aracı olarak kullanılmasına rağmen daha sonra bir öğretici materyal haline gelmiş ve bir öğretim yöntemi gibi kullanılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde Wolf’a (1999)
göre de portfolyo, sadece değerlendirme değil, aynı zamanda öğrenme yöntemidir. Bu bağlamda araştırmanın
amacı tematik portfolyo uygulamasının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersinde öğretmen adaylarının akademik başarılarına, dersin kalıcılığına ve derse olan tutumlarına olan etkisini tespit etmektir. Araştırma amacından
yola çıkarım problem cümlesi şu şekilde belirlenmiştir: Tematik Portfolyo Uygulaması Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Başarı, Kalıcılık ve Derse Yönelik Tutum Üzerinde Ne Derece Etkilidir? Araştırmanın
problem cümlesi temel alınarak alt problemler “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinde ürün odaklı (geleneksel) değerlendirmenin yanında 1. Tematik portfolyo uygulaması ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile
geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır? 2. Tematik portfolyo uygulaması ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim
yöntemiyle öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3.
Tematik portfolyo uygulaması ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersine yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir.Araştırmada; ön-test, son-test kalıcılık testi kontrol gruplu
yarı deneysel model kullanılmıştır. Bu model, gerçek anlamda yansız atama (randomization) gerçekleştirilemediği
durumlarda deneysel işlemin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin test edilmesiyle ilgili olarak araştırmacıya yüksek istatistiksel güç sağlayan, elde edilen bulguların neden-sonuç bağlamında yorumlanmasına olanak veren ve
davranış bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir modeldir (Büyüköztürk, 2001: 27). Araştırmada yansız atama olmamasının sebebi öğrencilerin şubelerinde değişiklik yapılamamasıdır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde “Amaçsal Örnekleme Yöntemi” kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme yönteminde araştırmaya en uygun olduğu düşünülen kümenin örneklem olarak kabul edilmesi esastır. Bu yöntem aracılığıyla sınıf öğretmenliği
ABD’nda araştırmanın yürütülmesine karar verilmiştir. Alınan karar ile deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden “Basit Seçkisiz Örnekleme” kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde
örnekleme alınacak her birimin eşit seçilme olasılığı bulunmaktadır. İlk aşamada seçilen Sınıf Öğretmenliği
ABD’de bulunan 4 şube arasından kontrol ve deney grubu olarak belirlenmek üzere iki şube random olarak seçilmiştir. Seçim sonucunda I. Öğretim III. Sınıf A ve B şubeleri belirleniştir. Belirlenen iki şubeye Eğitimde Ölçme
Değerlendirme Dersinde “bilişsel davranışların ölçülmesi” ve “test/madde analizi” ünitelerindeki ön bilgi düzeylerinin tespiti için “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersi Başarı Testi (EÖDDBT)” ve giriş tutumlarını belirlemek için “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersi Tutum Ölçeği (EÖDDTÖ)” ön test olarak uygulanmış; testler
sonucunda başarı ve tutum düzeyleri denk olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ölçme aracı araştırmacı tarafından
ölçek geliştirme süreci doğrultusunda hazırlanmış; deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön-test, son-test ve
kalıcılık testi olarak uygulanan EÖDDBT ve ön-test ve son-test olarak uygulanan EÖDDTÖ kullanılmıştır. Başarı
testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0,72; tutum testinin Cronbach ά- iç tutarlık katsayısı ise 0.945 olarak tespit
edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 14 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarından elde edilen ön-test, son-test ve kalıcılık testine ait olan ortalamaları karşılaştırmak, ortalamalar arasındaki
farkın manidarlığını ve yöntemin başarıya, kalıcılığa ve derse yönelik tutuma olan etkisini incelemek için bağımsız
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gruplar t testi kullanılmıştır.Deney ve kontrol gruplarının EÖDDBT son test puanları arasında yapılan t testi analizinde deney grubu lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu sonuç tematik portfolyo uygulamasının deney
grubu öğretmen adaylarının başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Parlakyıldız (2008:
99) araştırmasında portfolyaya dayalı değerlendirme sürecinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada etkili
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Mıhladız (2007: 95) portfolyo uygulaması ile desteklenmiş ders işlenen deney grubu
öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine yönelik başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Güven ve Aydoğdu’nun (2009) altıncı sınıf öğrencileri üzerinde portfolyonun etkisini araştırdıkları çalışmalarında da dersteki başarılarının deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulguların aksine Slater ve arkadaşlarının (1997); Gürel’in (2013: 103-110), Erdoğan’ın (2006: 109),
Bahçeci ve Kuru’nun (2009) yapmış oldukları araştırmalarda portfolyonun öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Deney ve kontrol gruplarının EÖDDBT kalıcılık testi puanları
arasında yapılan t testi analizinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Bu sonuç doğrultusunda
tematik portfolyo uygulamasının bilginin kalıcılığını sağlamada etkili olduğu söylenebilir. Ersoy (2006); Mıhladız
(2007: 97); Güven ve Aydoğdu’nun (2009) yapmış oldukları araştırmalarda portfolyo uygulamasının yapıldığı
deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. Gürel (2013: 103-110) yüksek
lisans tez araştırmasında ise deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir
farklılık yoktur. Deney ve kontrol gruplarının EÖDDTÖ son test puanları arasında yapılan t testi analizinde deney
grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda tematik portfolyo uygulamasının geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğretmen adaylarının olumlu tutum geliştirmelerine etkisi fazladır denebilir. Anahtarcı (2009: 53-54); Görgen, Deniz ve Kiriş’in (2012: 107) araştırmalarında portfolyo uygulaması ile desteklenmiş
ders işlenen deney grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumlarında kontrol grubu öğrencilerinin göre daha olumlu
gelişmeler elde etmiştir.
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Toplumların yaşam biçimlerine yön veren ve sahip olması gereken nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler toplum
içinde yaşayan bireylerin de yaşamlarına yön verirken aynı zamanda toplumların huzuru ve barışı için de gerekli
görülmektedir. Değer biçiminde tanımlanan bu nitelikler ilke, düşünce ve olması gereken standartları da kapsamaktadır. Bireyler toplumsal yaşamın bir gereği olarak bu değerleri önce ailelerinde informal olarak sonra da
eğitim kurumlarında formal olarak kazanmaktadırlar. Çünkü eğitim kurumları bireylerin etkin vatandaşlar olması
için gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırma sorumluluğunu taşımaktadır. Değerler alanyazında farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda Doğanay (2006) değerleri yaşamımızı etkileyen aynı zamanda yaşamımızda
yön veren düşünceler biçiminde tanımlarken, Akbaş (2004) değerleri çocuklukta başlayıp yaşa bağlı olarak artan
ve öğrenme sonucu oluşan bireysel olarak standart, güdü, karar verme ve davranış yaptırımı biçiminde tanımlamıştır. Değerlere ilişkin olarak Turner (1999) kararlarımızı verirken kullandığımız ilkeler biçiminde tanımlama
yapmıştır. Veugelers ve Vedder (2003) değerleri genel anlamda neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki yargılar
biçiminde tanımlanmıştır. Değer kavramı Powney ve diğerleri (2004) tarafından şu kavramsal çerçevede ele alınmıştır (Kurnaz, Çiftçi ve Karapazar, 2013): Değerler inancın dini ve ahlaki alanlarını içerirken aynı zamanda yaşamımızı nasıl devam ettirdiğimiz ile ilgili diğer bakış açılarını da içermektedir. Değerler zihinsel yapı, duygu ve
davranışlarla ilgili olabilir. Değerler evrensel değerleri içeren temel değerler ve belli durumlara özgü davranışlarla
ilgili bilgi veren bağlamsal değerler olarak ele alınabilir. Bireylerin yaşamına yön vermesi, karşılaştıkları durumlar
karşısında kararlarını etkilemesi bakımından değerler toplum huzuru için eğitimine önem verilmesi gereken bir
konudur. Değer eğitimine okullarda yer verilmesinin gereklilikleri şöyle açıklanabilir (Lickona, 1991): Değer eğitimine gençlerin kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerinden kaynaklı olarak gereksinim duyulmaktadır. Toplumlar varlıklarını sürdürebilmek ve toplumsal çözünme yaşamamak için değer eğitimine gereksinim duymaktadırlar. Demokrasi sürecinde değer eğitiminin ayrı bir önemi vardır. Çünkü bireyler demokraside vatandaşlığın
sorumluluklarını üstlenmek zorundadır. Okulda öğretmenlerin öğrencilere davranış biçimi, müdürlerin öğretmenlere davranışı, öğretmenlerin birbirlerine ve okul personeline nasıl davranacakları değerler konusunda önem taşımaktadır. Okullar toplumun değerlerini biçimlendiren, bunları yansıtan ve değerlerin oluşumuna katkı sağlayan
kurumlardır. Bu nedenle etkili bir değer eğitimi okullarda yapılan planlı ve sistematik değerler eğitimi ile olanaklıdır (Elbot ve Fulton, 2008; Akt: Kurnaz, Çiftçi ve Karapazar, 2013). Okullarda değer eğitiminin daha etkili hale
gelmesi ve yaşanan sorunların ortaya konması bakımından bu alanda araştırmaların yapılması da önem taşımaktadır. Değer eğitimine ilişkin olarak alanyazında sınıfta değer eğitimini tekniklerini inceleyen (Veugelers, 2000;
Akbaş, 2009; Aslan, 2009) değer eğitiminin nasıl gerçekleştiğini ele alan (Çengelci, 2010; Balcı ve Yelken, 2013;
Arweck ve Nesbitt, 2004); değer eğitimini sürecini öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak
ele alan (Yıldırım, 2009; Oğuz, 2012) çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu değer eğitimini sınıf öğretmeni adaylarının farklı okullarda ve sınıf düzeylerinde gözlemlerine dayalı olarak ele alan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
bağlamda, bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarına göre değer eğitimi sürecini ortaya koymaktır. Bu
nedenle, araştırmada şu sorulara yanıt aranacaktır: Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokullardaki değer eğitimine ilişkin görüşleri nelerdir? Sınıf öğretmeni adaylarına göre ilkokullarda değer eğitimi süreci nasıl gerçekleşmektedir?
Sınıf öğretmeni adayları etkili bir değer eğitim sürecini ders planlarına nasıl yansıtmaktadırlar?Sınıf öğretmeni
adaylarına göre değer eğitim sürecini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenecektir. Nitel araştırma ortamın doğal olmasına dikkat edilerek sosyal olguları anlamaya ve açıklamaya çalışan
bir yöntemdir (Merriam, 1998). Bu anlamda bu araştırma değer eğitimini anlamak ve açıklamak için sınıf öğretmeni adayları ile gerçekleştirilecektir. Araştırmada amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örnekleme kullanılacaktır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların
ele alınmasıdır. Sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu kapsamda araştırmada katılımcıların seçiminde ölçüt olarak Okul Deneyimi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi dersini almış olmaları belirlenmiştir. Çünkü öğretmen adayları Okul Deneyimi kapsamında ilkokullara gözlemci olarak gitmektedirler. Aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretimi dersinde de değer eğitimine ilişkin konuları ele almaktadırlar. Araştırmada veriler alan notları, odak
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grup görüşmesi ve ders planları aracılığıyla toplanacaktır. Sınıf öğretmeni adayları Okul Deneyimi dersi kapsamında gittikleri sınıflardan değer eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin notlar tutacaklardır. Daha sonra öğretmen adaylarıyla değer eğitimi sürecine ilişkin olarak odak grup görüşmesi yapılacaktır. Aynı zamanda öğretmen
adaylarının değer eğitimine ilişkin hazırladıkları ders planları da dokümanlar kapsamında ele alınarak analiz edilecektir. Araştırmada tümevarım analizinden yararlanılacaktır. Tümevarım analizi toplanan verilerdeki kavram ve
ilişkilere ulaşmayı amaçlanan bir analiz türüdür. Bu analiz kapsamında verilerin kodlanması, temaların bulunması,
verilerin kodlara göre düzenlenmesi ve tanımlanması ile bulguların yorumlanması aşamaları izlenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).Sınıf öğretmeni adaylarının gözünden değer eğitim sürecini ele alan bu araştırmada öğretmen adaylarının gözlemledikleri sınıflara ve sınıf öğretmenine ilişkin görüşlerini belirtmeleri beklenmektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının gözlem yaptıkları sınıfı tanıtmaları, değer eğitim sürecinde yaşanan sorunları ortaya
koymaları, sınıf öğretmenlerinin bu konudaki eksikliklerini belirlemeleri ve sınıf içerisinde gerçekleştirilen farklı
uygulamaları ortaya koymaları beklenmektedir. Ayrıca yapılan görüşmede öğretmen adaylarının gelecekte kendilerinin değer eğitimini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin görüşlerini belirtmesi, bu kapsam örnekler vermesi umulmaktadır. Öğretmen adaylarının ders planlarında farklı yöntem ve teknikleri kullanarak değerleri işlemesi ve bunları değerlendirmek açısından farklı teknikleri kullanması beklenmektedir. Bu kapsamda araştırma sonucunda sınıf
öğretmeni adaylarının gerek gözlemleriyle, gerek görüşleri ve bunları ders planlarına yansıtmalarıyla okullardaki
değer eğitim sürecinin farklı boyutlarda ele alınmasının uygulama sürecine ışık tutacağı düşünülmektedir. Ortaya
çıkan bu sonuçlar bağlamında kimi öneriler getirilmesinin konuyla ilgili çalışan diğer araştırmacılara kaynak oluşturacağı öngörülmektedir.
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In addition to being a vehicle of communicating individuals’ feelings and thoughts, writing as an action is also a
domain of skill reflecting individuals’ emotional states. The act of writing becomes meaningful to learners when
it is considered as an instrument of expressing learners’ thoughts, feelings and personal experiences, and of communicating, and when used in this way (Hidi and Boscolo, 2006). Yet, some difficulties stemming from the nature
of writing make it difficult for learners to take pleasure from writing activity and to establish it as a skill for lifelong
use (Yaman, 2010). Research studies have exhibited that writing is a complex internal process and that it causes
individuals to relax emotionally (Kloss and Lisman, 2002; Smyth, 1998; Sloan et al., 2009). On examining the
components of writing – which is an internal and complex process - we find that long term active memory, cognitive processes, and motivation come into prominence (Sharples, 1998); and those components make the writing
process individual and cause the emergence of self-efficacy perception. Unless methods for raising the motivation
are available to perform a writing activity, it is impossible for writing individuals to make considerable progress
and development (Ackerman, 2006). Hidi and Boscolo (2006) list the factors influencing the motivation to write
as such: (1) having a desire to write, (2) having sufficient knowledge of the topic, (3) an uncomplicated topic for
writing, (4) giving instant feedback for the writing, and (5) being able make constant efforts during writing Motivation is a broad concept containing wishes, desires, needs, impulses and interests (Cuceloglu, 2004). It is a factor
which has become an important element in learning the native language and a foreign language (Vaezi, 2008) for
the last thirty years, which represents one of the most attractive and most complicated variables used in explaining
the individual differences in language learning (MacIntyre et al., 2001), and which is necessary for successful
language acquisition (Dornyei, 2001a). Through years, students’ performances dramatically decreased despite the
curricula’s expectations of the students, and several studies were conducted in relation to the issue so as to raise
learners’ in-class study motivations (Ackerman, 2006). The actualisation of the writing activity depends on students’ interest in the activity, their willingness and needs. On reviewing the relevant literature, it was found that
motivation for reading, which was a skill directly related with writing, was addressed by researchers and that the
scale for reading motivation was developed (Wigfield and Guthrie, 1995). Research has shown that students with
high motivation to read devote time to reading and that they transform reading into a habit (Gambrell, 2011).
Various scales on writing anxiety were developed so as to determine the anxiexties about writing in the native
language (Petzel and Wenzel, 1993) and an in foreign language (Cheng, 2004). Besides, a self-efficacy scale for
writing was developed (Sengül, 2013) in relation to writing in the native language No measurement tools proved
to be valid and reliable were encountered in Turkey to determine secondary school students’ levels of motivation
for writing in the native language. This study aims at developing a valid and reliable scale so as to determine
secondary school students’ levels of motivation to write in their native language.This research was conducted with
493 students attending the primary education schools in Istanbul. Since the selection of the participants was made
on the basis of willingness, the method of purposive sampling was employed. 55.2% (272) of the participants were
male while 44.8% (221) of them were female. 24.9% (123) of the students were the fifth graders whereas 31.8%
(157) were the sixth graders, 23.9% (118) were the seventh graders, and 19.3% (95) were the eighth graders. Prior
to the scale development work, literature was reviewed, and the scales used in similar studies were examined. In
addition to that, students were asked to write a composition about writing activities in Turkish classes. Thus, a
content analysis was performed for the students’ compositions and the research studies found in literature. Special
care was taken to include as many trial items as possible in order to uncover the writing motivation present in
primary school students; and consequently, a pool of 60 items was formed. The items were then analysed by 5
experts (measurement and evaluation experts, experts on teaching Turkish, and Turkish teachers) who had been
doing their post-doctorate research. Following the modifications based on expert opinions, a form of 53 items was
prepared. The construct validity was analysed for the validity study of the writing motivation scale (WMS). In
order to prove the construct validity, factor analysis was performed for the data so as to find whether the scale was
one dimensional or multidimensional, and if it was multidimensional, to see on what dimensions the items clustered. Confirmatory factor analysis was done in order to evaluate the extent to which the factors composed of a
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number of variables fitted the real data. So as to find whether or not the items were valid, item analysis was
performed. The corrected item-total correlations were examined in relation to the evidence for the reliability of the
scale, internal consistency coefficient, and item analysis. And for the analyses of the data obtained from the validity
and reliability studies of the scale, the SPSS 20.0 and LISREL 8.54 programmes were used.This research aimed
to develop a tool of measurement in order to determine secondary school students’ motivation for writing. The
scale was composed of 4 sub-scales; namely, self-efficacy, affective state, social acceptance, and physical state. It
was found in consequence of literature review that the research studies performed in relation to writing motivation
focussed on such issues as purpose in writing, the need felt for writing, the value attached to writing, interest in
writing (Hidi and Boscolo, 2007), belief in self-efficacy, target tendencies, interests, and results obtained (Troia et
al., 2012). Besides, by taking families and writing experiences in the school setting into consideration among the
factors influencing learners’ writing motivation, Nolen (2007) lay emphasis on social contexts. The first dimension
in this current research was “self-efficacy”. Bandura (1986: 361) defines the concept of self-efficacy as “individuals’ judgement of themselves in relation to the capacity to organise and successfully perform the activities necessary for displaying a certain level of performance”. In writing skills, a directly proportional relation exists between
high motivation and self-efficacy, moreover, high motivation also paves the way for the increase of the author’s
perception of self-efficacy (Bruning and Horn 2000; Pajares, 2003). The second dimension mentioned in this study
was “social acceptance”. Walker and Symons (1997) consider the leading theories on human motivation as a whole
and summarise the general properties of the theories in five main points. According to one of those five points,
when people are approved / accepted by others, their motivation reaches the maximum level. Another dimension
in this study was the “physical state”. In addition to their influence in visual-motor skills and in assuring the handeye coordination in the writing process, physical factors are also important in affecting the cognitive and the social
development. Puberty was the period on which this research was focussed. In this period, the development of the
muscles enabling writing is at a more advanced level than the one in the primary school period and it comes very
close to that of mature people’s. The number of studies addressing this dimension of writing is very small in
Turkey. The research studies conducted by Temur (2011), Temur et al. (2012) - which deals with such physical
factors as holding the pencil, the position of the paper, the posture in sitting, and applying pressure on the paperare remarkable in this respect. The final dimension dealt with in this research was the dimension of “affective
state”. Students’ emotional status in the writing process is also important in the development of the writing skill.
“Individuals’ affective side involves emotions, preferences, sensations, beliefs, expectations, attitudes, appreciation, values, morals, ethics, etc. Learning the affective properties is important for individuals. This can be considered from two perspectives: First, teaching purely affective properties, and second, the instrumental use of the
learnt affective properties in teaching or learning the cognitive and the psychomotor behaviours. For instance, if
an individual has negative attitudes towards mathematics, it becomes difficult for one to teach that person mathematics” (Tekindal, 2009: 1). In consequence, it may be said that the self-efficacy dimension as well as the affective
state which contains interests and the concepts of value, and the social dimension have similarities to the dimensions addressed in other research studies. On the other hand, the dimension of physical state was not encountered
in other research studies. This is an important dimension in that it is not included in other research studies.
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The problem of religious education is relevant for many countries of the world, irrespective of the level of economic and social development and character of faith. Modernization of religious education equally excites both
mono- and polyconfessional societies. For the countries of the former Soviet Union, and for Kazakhstan including,
for the known reasons the problem is put in other plane – not so much modernization, but formation of that branch
of education which significance began to be felt and comprehended with special sharpness and relevance by government institutions only now, after two decades of independent existence. In this context the term "religious
education" is used in a broad sense, including the knowledge of religion and education in Religion Studies. We
mean education at various levels and in various forms. Why now? The continuing threats of the extremist actions
made in the name of religion including this country, an involvement of young people, since school age, in various
sects and religious groups indicate the need of studying of interrelation between religion and education . Secular
character of society and existing education system in Kazakhstan create potential opportunity for separating religion from the conflicts and radicalization. Reasonable, methodologically robust concept of religious education has
to make students more "tolerant" to representatives of other faiths, give them necessary knowledge for perception
of the alternative points of view. Anyway critical thinking, creative intelligence which have to be created in system
of innovative religious education have crucial importance for opposition to extremism and fundamentalism, violence and conflicts. To introduce better understanding of the need to develop sphere of religious education in
Kazakhstan, to find solution of the existing problems and to support innovation in this area it is necessary to use
the experience of foreign societies, in particular, the educational structures of the countries that have successfully
solved the problem of inter-religious coexistence, where there is no religious conflicts.Comparative analysis on a
variety of countries and continents shows different models of religious education and their interaction with the
government and the process of nation-building. Despite the differences of national models of education in these
countries, it is obvious that the government should adhere to transparent and consistent policy in regard to religion
or secularism, and education should promote the development of critical thinking that will allow criticizing religious dogma and structures.In the study, we tried to analyze public policy and situation of religious education in the
country. We have used empirical methods like scientific observation and description, comparative-historical method and scientific methods of theoretical knowledge as analysis and synthesis, induction and deduction. We have
analyzed a textbook on the subject “Religious Studies” for secondary school and curricula specialty “Religion
studies” for the university. Whereas the principle of full consideration of the objects of study, a comprehensive
approach and the principle of review in relation, the principle of the study of social phenomena in the development,
as well as historical and logical approaches. We have studied the experience of a number of foreign educational
institutions based on articles of foreign journals and collections of research. At the present stage of development
of the social sciences and humanities rejection of rigid ideological systems, the spirit of tolerance and objectivity
are essential requirement of scientific thinking. In the field of the study of religious education for us it was very
important to maintain an objective position, avoiding tight as atheistic criticism and praise propaganda and religious values and traditions of Islam as the dominant religion in the Kazakhstan society.As a result of performed
research some models and international standards of religious education were analyzed, with attention focused on
the training, which contributes to the formation of an independent, creative thinking of young people and their
ability to critical evaluating of proposed theories and behavioral patterns. On this basis, approaches and guidelines
for creating effective programs and structures for religious education in Kazakhstan were outlined. Because of the
importance and great prospects of the tasks this study requires further continuation and expansion.

KAYNAKÇA
Davies, L. One size does not fit all: complexity, religion, secularism and education//Asia Pacific Journal of Education, 2014. – Vol. 34, No. 2. – 184–199, http://dx.doi.org/10.1080/02188791.2013.875

509

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Tan, E. Keeping God in place: The management of religion in Singapore. In A.E. Lai (Ed.), Religious diversity in
Singapore. Singapore: Institute of South East Asian Studies, – 2008. – 55 p.
Ahmar, M. The challenge of extremism in Pakistan: Are there lessons to be learnt from the experience of Singapore? IPRI Journal, XI, – 2011. – P: 44 – 63
The National Secular Society «Religious Education». (Web: secularism.org.uk)
Fandy, M. Enriched Islam: The Muslim crisis of education. Survival. – 2007. – Vol. 49. – P: 77 – 98.
Ahmed, M. The problematique of education in Pakistan//Journal of Management and Social Sciences. – 2012. –
Vol. 5. – P: 13 – 21.
Religion in education: innovation in 2009 international research, edited by Joyce Miller, Kevin O’Grady, and
Ursula McKenna, Routledge, Taylor &Francis Group, – 2013. – 220 p.
Jackson, R. Religious Education: An Interpretive Approach. – London: Hodder and Stoughton, – 1997. – 445 p.
Oddrun M. H. Braten. Comparative Studies in Religious Education: The Issue of Methodology//Religion & Education. – 2013. - Vol 40, No.107. – P: 121-145.

Anahtar Kelimeler: Education, religious, evaluation, Kazakhstan.

510

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
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Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla yeni bir bakış açısı getirilen öğrenme süreci, öğrencinin aktif olacağı ve
bilgiyi yapılandırabileceği bir şekilde tasarlanmaktadır. Şüphesiz ki eğitim sürecini geliştirme konusunda yapılan
çalışmalar eğitimin kalitesini artırmakta ve yeni yaklaşımlar ışığında yöntem ve tekniklerin kullanılmasına ön ayak
olmaktadır. Fakat öğretmenler, bu yöntem ve teknikleri ne kadar tanıyor, ne sıklıkla ve nasıl kullanıyorlar? Kullanılan yöntem ve teknikler öğrencileri sınıfta aktif, araştırıcı ve sorgulayıcı duruma getiriyor mu? Güncel olayları
kullanıp, günlük yaşantılara dair örnekleri iyi yansıtabiliyor mu? Bu yöntem ve teknikler öğrencilerin yaparak
yaşayarak öğrenmelerini gerçekleştirebiliyor mu? Bu sorular dikkate alındığında öğrenci merkezli eğitim ve etkin
öğrenme sürecinin belirlenen amaçlar doğrultusunda planlanmasının ve uygulanmasının zorluğu dikkat çekmektedir (Bayrak, 2010:2). Öğrenci merkezli öğrenme süreçleri içerisinde önemli yer tutan yollardan biri de “Senaryo
Temelli Öğrenme” dir. Bu öğrenme anlayışı; kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde örüntülü
olarak sunulmasını gerektirir. Senaryo içinde geçen olayları yaşayanların, bunları öğrenmesini temel alır. Aynı
zamanda hedef ve davranışları gerçekleştirmeye yönelik olarak, belirlenen uygun bir senaryo çerçevesinde dersin
işlenmesi sürecini içeren, yaygın olarak kullanılan bir modeldir (Veznedaroğlu, 2005:8). Senaryo tabanlı öğrenme
yaklaşımı, öğrenciyi derse katılım noktasında cesaretlendirmekte ve öğrencilerin özgüvenlerine de olumlu yönde
etki etmektedir. Geleneksel anlayışta söz hakkı çok kısıtlı olan öğrenci, derste senaryolardan hareketle yaratıcı
fikirler ortaya koyabilmektedir. Bu sebeple geleneksel yaklaşım, etkisi azalan bir eğitim-öğretim anlayışı olmaktadır. Bireyin farklı zekâ türlerinde gelişim gösterebileceği anlayışından hareket edilerek, eğitim-öğretim planlamasına gidilmeye çalışılmaktadır. Bunların hepsinin temelinde anlamlı öğrenme ve bu bilgilerin pratiğe yansıması
yatmaktadır (Süğümlü, 2009:3-4). Coğrafya öğretimine oldukça uygun olduğu düşünülen senaryo temelli öğrenme
ile ilgili araştırmaların oldukça sınırlı olması sebebi ile çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, ortaöğretim ikinci sınıf Coğrafya öğretimi programı kapsamında yer alan “Ç.10.3. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular’’ kazanımının öğretiminde, senaryo temelli öğrenme yöntemi
ele alınmıştır. ‘’Yapılandırmacı yaklaşım 5E modeli ile desteklenmiş Senaryo Temelli Öğrenme yöntemiyle Coğrafya ders planı nasıl hazırlanır?’’ sorusu çerçevesinde araştırma problemi oluşturulmuştur. Araştırmada ayrıca
aşağıda bulunan alt problemlere de cevap aranmıştır. 1. Coğrafya öğretmen adaylarının 10. Sınıf coğrafya dersi
“Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular” kazanımı ile ilgili Senaryo Temelli Öğrenme ile hazırlanmış derse yönelik görüşleri nelerdir? 2. Coğrafya öğretmenlerinin 10. Sınıf coğrafya dersi “Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular” kazanımı ile ilgili Senaryo Temelli Öğrenme ile
hazırlanmış derse yönelik görüşleri nelerdir?Bu araştırma nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Senaryo temelli öğrenmeye dayalı bir ders planı geliştirilmiştir. Bu plan öğretmen adayları ve öğretmenlere uygulamalı olarak gösterilmiş ve plana yönelik coğrafya öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubu coğrafya öğretmen adayı ve öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bunlar Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği programı 4. sınıfta öğrenim gören 27
coğrafya öğretmen adayı ve rastgele seçilen 11 coğrafya öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma grubuna 20132014 eğitim-öğretim bahar yarıyılında 2 ders saati süresince ders planı uygulanmış ve fikir oluşturmaları sağlanmıştır. Araştırma grubunun ifadeleri içerik analizine tabi tutularak tema ve kodlara ayrılmıştır. İçerik analizinde,
dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde dört aşama bulunmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bulgular içerik analizine tabi tutularak, NVivo 9.0 programı ile modellenmiştir. Bu
program araştırmacının kodları özel temalar altında toplamasına, çok sayıda örneklem verisini karşılaştırmasına,
yapılan işlemlerin gerektiğinde hızlıca tekrarlanmasına veya düzeltilmesine, elde edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmasına, kodlar ve araştırmacının notları arasında ilişki kurmasına ve elde edilen verilerin model, matris,
grafik veya rapor halinde özetlenmesine imkan veren bir programdır (Cassell vd., 2005). Analiz surecinde yüzde
ve frekanslara da yer verilerek betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Uzlaşım katsayısı hesaplayabilmek için her iki
araştırmacı ve araştırmacılar dışında bir alan eğitim uzmanı öğretim üyesi tarafından kodlama işlemleri bağımsız
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olarak gerçekleştirilmiştir. %85’in üzerinde fikir birliği sağlanan kodlar ve temalar alınmıştır. Bu şekilde, kodlamaların ön yargı ve yanlış anlamadan uzak, ortak bir bakış acısına göre, fikir birliği ile yapılmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler sunulmuştur.Araştırma kapsamında yapılandırmacılık 5E modeli ve senaryo temelli öğrenme yönteminin birleştirmesiyle hazırlanan ders planı örneğinde, planın
günlük yaşamda karışılabilecek sorunlara çözüm bulmaya, konuyu anlamlandırarak öğrenmeye ve üst düzey zihinsel becerileri geliştirmeye imkân sunduğu yönündedir. Araştırma sonucu ortaya çıkan sonuçlar arasında STÖ
yönteminin uygulanabilir, eğlenceli, sürükleyici, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çeken, problem çözümünü destekleyen, grup tartışması ve tartışma ortamına olumlu katkıda bulunan bir yöntem olması söylenebilir. Bu sebeple
coğrafya öğretmen ve adayları benzer yöntem ve teknikleri kullanmayı önermişlerdir. Coğrafya öğretmen adayları
ile öğretmenlerinin ifadelerine bakıldığında tekniğin olumlu ve sınırlı tarafları ile ilgili kod ve temaların büyük
ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Katılımcılar ayrıca şu önerilerde bulunmuşlardır. Öğrenciyi derste aktif hale getirecek etkinliklerin olduğu ders planlarının hazırlanmalıdır. Bunun başında da senaryo temelli öğrenme yöntemine
sıkça yer verilmeli ve coğrafya ortaöğretim programında yer alan diğer kazanımlara da uygulanmalıdır. Bu yöntem
lisans eğitimi alan öğrencilere öğretilmeli ve staj okullarında uygulatılmalıdır. Senaryo hazırlamak zor ve zahmetli
bir iş olduğundan öğretmenlere kolaylık olması için MEB tarafından senaryo örnekleri hazırlanabilir.

KAYNAKÇA
Açıkgöz, K.Ü.(2003). Aktif öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları, 5. Baskı,.İzmir. Arabacıoğlu, T. (2012). Farklı
iletişim ortamlarıyla yürütülen senaryo temelli öğretim programının temel bilgi teknolojileri dersi erişilerine
etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Bakır Akarsu, S. (2010). Coğrafya öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımla geliştirilen etkinliklerin uygulamadaki
etkililiği.. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Bayrak, Burcu, E. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının senaryo temelli öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bir Eylem Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
Cassell, C., Buehring, A., Symon, G., Johnson, P. ve Bishop, V. (2005). Qualitative Management Research: A
Thematic Analysis Of İnterviews With Stakeholders İn The Field, Report To ESRC.
Coşkun, M. ve Aydın, F. (2010). Olay temelli öğrenmede çözümleme (analiz) tekniği ve coğrafya öğretiminde
kullanılmasına bir örnek: Fırtınalar. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4). s: 2006-2017. Karabük.
Çubukçu, Z. (2011). Senaryo tabanlı öğrenme. (Edit: Behçet Oral) Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
içinde bölüm (551-557), Ankara: Pegem.
Karaçanta, H. (2011). Senaryo temelli öğrenme. (Edit: Sevil Büyükalan Filiz) Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde bölüm (372-389), Ankara: Pegem.
Kaya, A, N. (2008). Ortaöğretim coğrafya derslerinde proje çalışmalarının kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kocadağ, Y. (2010). Senaryo tabanlı öğrenme yönteminin genetik konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi
üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Muhamad, M., Zaman, Badioze, H., Ahmad, A. (2012). Virtual Biology Laboratory (VLab-Bio): Scenario-based
Learning Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 69, s:162-168.
Öztürk, Çağrı. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Pekmezci, B. ve Ünlü, M. (2007). Coğrafya öğretiminde grupla çalışma metodunun öğrenci başarısına etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 16, s:53-64 İstanbul.

512

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Yaman, B. (2005). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımına (stöy) dayalı eğitimde drama yönteminin, ilköğretim
beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
14(2), s.465-482.
Süğümlü, Ü. (2009). Dil bilgisi öğretiminde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiği: kelime türleri örneği.
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Veznedaroğlu, M. (2005). Senaryo temelli öğrenmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum
ve öz yeterlik algısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yıldırım A, Simsek H (2008). Sosyal bilimlerden nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Anahtar Kelimeler:Senaryo Temelli Öğrenme, Coğrafya Öğretimi, 5E Modeli, Ulaşım Ağları.

513

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Model Olma Yoluyla Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Uygulamaları ile Ortaokul Öğrencilerinin Model Aldığı Kişiler
Arş. Gör. Hatice TÜRE
Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent TARMAN
Gazi Üniversitesi

Bireyler, pek çok davranışı diğer bireyleri gözlemleyerek öğrenirler. Gözlem yoluyla öğrenme biçiminde de adlandırılan, Sosyal Öğrenme/Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramının öncü isimlerinden biri Albert Bandura olarak bilinmektedir. Bandura (1971), geleneksel öğrenme teorilerinin davranışı, deneyimlenmiş tepkilerin sonucunun bir
ürünü olarak tasvir ettiğini belirtmiş ve sosyal öğrenmenin, deneyimlerin gözlenmesinden kaynaklanan bir öğrenme olduğunu vurgulamıştır. Bandura’ya ( 1971) göre öğrenme, diğer insanların davranışları ve onların davranışlarının sonucunun gözlenmesi sonucu meydana gelmektedir (Bandura, 1971). Model olma, sosyal öğrenme
kuramının önemli bir ilkesidir. Bireylerin düşünceleri duyguları ve eylemleri, model olarak aldığı diğer bireyler
tarafından şekillendirilir (Bandura, 1969). Model olma öğretimde kullanılan en etkili tekniklerden birisi olarak
kabul edilir ve öğretmenden öğretimde iyi bir model olması beklenir (Doğan, 2013). Sınıfta öğrenciler, çoğu akademik becerilerini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenirler (Ormrod, 2012). Öğretmenler, öğrencilere istendik sosyal davranışlar kazandırmak, öğrencilerin olumlu tutum ve değerler geliştirebilmesini sağlamak için onlara iyi model olmalıdır. (Erden, Tarihsiz). Öğrencilere yeni davranışların kazandırılmasında, öğretmenin uygun model olması önemli bir faktördür. Öğretmenin kullandığı dil ve kelimeler, öğrencilere
karşı tutumu ve davranışları öğrenciler tarafından model olarak alınır (Bayrakçı, 2007). Bu bağlamda öğrencilerin
kişiliklerinin şekillendiği ilkokul ve ortaokul döneminde öğretmenlerin öğrencilerine model davranışlar sergilemesi önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersinde, öğretmenlerin güncel olaylarla birlikte gündeme gelen önemli
kişilerden derste bahsetmesi, eğitime olumlu katkılar yapabilir (Demirkaya-Gedik ve Altun 2008). Ayrıca sosyal
bilgiler dersinde önemli yere sahip olan değerlerin içselleştirilmesi sürecinde de birey; toplumu oluşturan diğer
kişilerle iletişime girer, onları örnek alır ve toplumun ödüllendirdiği davranışları tekrar eder (Akbaş, 2008). Bu
bağlamda sosyal bilgiler dersinde de öğrencilerin model alma yoluyla öğrenmesini sağlayacak içeriğin olduğu
söylenebilir. Alan yazında sosyal öğrenme ile ilgili olarak deneysel desenin kullanıldığı sınırlı sayıda çalışmaya
(Demirbaş ve Yağbasan, 2007; Demirbaş ve Yağbasan, 2006); model olmaya yönelik olarak da lise öğrencilerine
yönelik gerçekleştirilmiş bir çalışmaya (Erjem ve Çağlayandereli, 2006) rastlanmıştır. Bu bağlamda sosyal bilgiler
öğretmenlerin model olma yoluyla öğrenmeye yönelik görüşleri ile ortaokul öğrencilerinin model aldığı kişilerin
anlaşılmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın alan yazına katkı getireceği söylenebilir. Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin model olmaya ilişkin görüş ve uygulamaları ile ortaokul öğrencilerinin model aldığı
kişilerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin
model olma yoluyla öğrenmeye ilişkin görüşleri nelerdir? 2.Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilerine model
olarak neler yapmaktadır? 3.Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre ortaokul öğrencileri kimleri model almaktadır?
4.Ortaokul öğrencilerinin model aldığı kişiler kimlerdir?Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırma, olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Olgubilim deseni ile gerçekleştirilen araştırmalar, insan deneyimlerine ve bu deneyimlerin
nasıl edinildiğini anlamaya odaklanır (Patton, 2014). Olgubilim araştırmalarında veriler, katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılarak toplanır (Creswell, 2007). Bu araştırmanın verileri de yarı-yapılandırılmış görüşme ile
toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Katılımcı olarak araştırmaya 8 sosyal bilgiler öğretmeni ile 5, 6, 7 ve 8. sınıftan bir kız bir erkek olmak
üzere toplam 8 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öğretmen katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitlilik ve
ölçüt örnekleme, öğrenci katılımcıların belirlenmesinde ise maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır.
Öğretmen katılımcıların dört kadın ve dört erkekten oluşması maksimum çeşitlilik örnekleme kriterlerini, en az
beş yıl deneyimli olması da ölçüt örnekleme kriterini oluşturmaktadır. Öğrenci katılımcılar için belirlenen maksimum çeşitlilik örnekleme kriterleri ise farklı sınıf düzeyinde okumaları ile dört kız ve dört erkekten oluşmalarıdır.
Araştırmanın verilerinin analiz edilmesinde tematik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Tematik analiz tekniğinde
veriler kodlanır ve bu kodlar, ana alt kategorilere ayrılarak araştırmanın temaları oluşturulur (Liamputtong,
2009).Araştırmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmenlerinin model olmayı örnek alma, taklit etme ve benzemeye çalışma olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenleri öğretmenlik mesleği ile model
olmanın iç içe olduğunu, meslek seçiminde kendileri de öğretmenlerinden etkilendiklerini, öğrencilerine model
olmak için olumsuz davranışlardan kaçındıklarını, öğrencilerine eşit ve adil davrandıklarını belirtmişlerdir. Sosyal
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bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersinin içeriğinin model olma yoluyla öğrenmeye uygun olduğunu ve içeriğinde model olacak karakterlerin yer aldığını vurgulamışlardır. Ortaokul öğrencilerinin ailesini, öğretmenlerini,
sanatçıları, sporcuları ve arkadaşlarını model aldıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin model olma yoluyla öğrenmeye ilişkin yazılı ve görsel basın ile öğrencilerin ailelerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları
ortaya çıkmıştır.
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Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Zorunlu ve Seçmeli Din Dersleri
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Ankara Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti, 1923’den beri okulda din dersi konusunda farklı tecrübeler yaşamıştır. Kimi dönem, din
dersine okulda yer verilmezken kimi dönem verilmiş, kimi zaman seçmeli, kimi zaman program içi, kimi zaman
da program dışı olarak okulda din dersi tercih edilmiştir. 1927-48 Yılları arasında ise okulda din dersine hiç yer
verilmemiştir. Nihayet pek çok farklı uygulamanın neticesinde 1982 anayasasında din dersleri zorunlu dersler
arasına alınarak, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan bir ders haline getirilmiştir. 1982 anayasasına zorunlu
statü ile alınan dersin adının “Din kültürü ve ahlak bilgisi” olarak belirlenmesinin nedeni, ülkedeki tüm dini unsurlara ve kimliklere hitap edecek bir ders olarak düşünülmesi olmuştur. Ancak bu hukuki süreç de okulda din
dersinin gerek statüsü, gerekse içeriği ve meşruiyeti noktasındaki tartışmaları sona erdirememiştir. Dersin zorunluluk statüsü tartışılmaya devam etmiştir. Bu çerçevede dersin öğretim programı pek çok kez değiştirilmiş, Türkiye’de var olan dini zenginlikleri kapsayacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Bu gerekçe ile de dersin zorunlu
olarak okutulması öngörülmüştür. Ancak bu düşünce de dersin üzerinde yapılan tartışmaları bitirmeye yetmemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dersin statüsü ile ilgili çeşitli zamanlarda başvurular yapılmış (Hasan/Eylem Zengin Davası 2007) ve dersin zorunlu olarak okutulmasına itirazlar gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu çerçevede programları pek çok kez yeniden geliştirerek daha çok kuşatıcı bir yapı kazandırmaya çalışılmıştır. 2005’de yapılan düzenlemede programın modelinin “mezhepler üstü din öğretimi modeli” olarak ifade edilmiş
olması da bu amaca matuftur. En son yapılan bir düzenleme ile de, bir kültür ve ahlak bilgisi dersi olarak düşünülen
bu zorunlu dersin yanına seçmeli statüde “Dini Bilgiler Öğretimi”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, Kuran-ı Kerim”
ve “Arapça” dersleri konmuştur. Bu seçmeli dersler ile laik bir ülkede isteyen vatandaşın din eğitimi ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Farklı dönemlerde yapılan açıklamalarda, seçmeli Hristiyan din bilgisi ve Alevilik dersi
konacağına dair açıklamalar yetkili makamlarca yapılmıştır. Ancak bu çerçevede, üzerinde konuşulması gereken
konular, çokkültürlülük bağlamında nasıl bir seçmeli dersler portföyü oluşturulması, bu derslerin öğretmen ihtiyacının nerelerden karşılanacağı ve öğretmen yetiştirme programlarının standartları, her bir dine veya dini anlayışa
göre seçmeli derslere ait içeriklerin nasıl hazırlanacağı vb.dir.Bu bildiride, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim
programı ile din öğretimi bağlamında programa eklenen seçmeli derslerin öğretim programlarının incelenmesi ve
doküman analizi metodu ile din öğretimi alanında çokkültürlülüğe ne oranda hizmet ettiğinin ortaya konulması
yöntemi benimsenmiştir. Bu yönteme ek olarak geniş bir literatür taraması yapılacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararları incelenecektir. Elde edilen veriler, uluslar arası standartlarda ele alınarak, insan
hakları ve demokrasi çerçevesinde incelenecektir. Yapılan değerlendirmeler, dünya genelinde din öğretimi bağlamında kabul edilen din öğretimi yaklaşımları olan “dini öğrenme”, “dinden öğrenme”, ve “din hakkında öğrenme”
yaklaşımları çerçevesinde ve diğer Avrupa ve Amerika’daki örnekleri ile beraber bir karşılaştırma halinde sunulacaktır. Bildiride ortaya çıkması beklenen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: -Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
öğretim programı gerek din bilimsel gerek eğitsel açıdan, toplumun tüm katmanlarına ulaşmayı hedeflemiştir. Bu
çerçevede, gerek din içi, gerekse din dışı inanç türleri, programda “din hakkında öğretim” modeline göre ele alınmış ve toplumdaki çeşitliliği kapsamaya çalışmıştır. Bu yönüyle programın zorunlu statüsünün devam ettirilmesi
toplumsal kültür ve dini okuryazarlık açısından bir zorunluluktur. -Son yıllarda programa eklenen seçmeli dersler,
din öğretimi alanında oldukça önemli bir adım olarak görülebilir. %99 Müslüman olarak kabul edilen bir ülkede
öğrencilere böyle bir imkanın sunulmuş olması din öğretimi açısından önemli bir kazançtır. -Seçmeli statüde din
öğretimi alanında eklenen derslerin sayıları arttırılmalı, ancak bu dersler, gerek program gerekse, öğretmen eğitimi
noktasında oldu- bittiye getirilmemelidir.
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Pedagoji İletişim ve Öğrencilerin Oluşumuna Etkisi
Prof. Dr. Lazifa QASİMOVA
Bakü Devlet Universitesi

İnsanın dış dünyaya yaklaşımı hep onun topluma ve başka kişilere münasebetiyle şertlenir. İnsanlar birlikte yaşamaya ve ortak faaliyet göstermeye başladığı andan onların birbirleri ile fikir alışverişi yapmaya, dolayısıyla iletişime girmelerine büyük ihtiyaçları olmuştur. İletişim karmaşık, gerekli ve ilginç bir süreçtir. Şunu da belirtmek
gerekir ki, iletişim tüm sosyal, pedagojik, psikolojik olayların temelini oluşturuyor. S.L.Rubinşteyn iletişimi insanları birbirini anlaması, anlaşması süreci, L.S.Viqotski fikirlerin, teessüratların başkalarına verilmesi süreci,
Y.L.Kolominski ise insanların başkalarına talebi olarak kabul etmişlerdir. Pedagoji iletişim öğrenilmesi, tetkik
edilmesi zorunlu olan meselelerdendir. Azerbaycan'da bu alanda araştırma yapan akademisyenlerden Ə.Ə.Əlizadə,
RSBayramov, M.Ə.Həmzəyev, R.Eliyev, S.İ.Seyidov, LMCabbarovanı gösterilebilir. Davranış biçimleri vb. içerir. Öğretmen-öğrenci iletişiminin karakteristik özelliklerine göre iletişim (iletişimin) iki türünü: verbal ve gayrverbal iletişimi farklandırıyorlar. Sözel iletişimde konuşma önemli bir rol oynar. Konuşma öğretmen-öğrenci iletişiminin düzgün kurulmasında en kuvvetli tetikleyicidir. Öğretmen yaşanmış olayları, yaratılmış eserleri, rivayetleri, hikayeleri, masal biçiminde çeşitli yüzyıllarda yaşamış insanlar hakkında öyle bilgi verir ki, çocuklarda bakış
açısının oluşmasına, inanç ve inancın kamilliyine olanak tanır, başkalarına gösteriş vermek, yol göstermek, durumdan çıkış yolu arayıp bulmak imkanı yaratabiliyor . Qeyri verbal iletişim çeşitli biçimlerde kendini tezahür
eder. Örneğin, öğretmen öğrencileri ile mimik, pantomimika, anlamlı eylemler, öksürme, gözün ifadesini değiştirmek, eli masaya vurmak vb. araçları ile iletişim yaratabiliyor. Bazen iletişim öğrenciden öğretmene doğru yönlendirilir. Böyle iletişim sırasında öğrenci öğretmene bakmak, kaşını ulaşmak, tebessüm, kahkaha-ağlama, gözlerin dolması vb. biçimlerini kullanır. Q.Qübs ve M.Forvergin düşüncelerine göre konuşma (verbal) ve anlamlı eylemler (non-verbal) öğrenci-öğretmen iletişiminde önemli aracdir. Lakin günümüzde iletişim sorunu daha büyük
güncelliği ile kendini tezahür etdirir, biçimi zamanın talebi açısından değişir günümüzde iletişim sorunu daha
büyük güncelliği ile kendini tezahür etdirir, biçimi zamanın talebi açısından değişir. Pedagoji iletişimde öğrenciler
fikir, bilgi, görüş, tecrübeye yiyelenirler. Modern dönemin karakteristik özelliklerinden biri de şudur ki, teknik
gelişme, öğrenciler arasında vasıtalı iletişimin genişlemesini sağlıyor.Araştırmalar Bakü şehrinin okullarında, 6
sayılı, 53 sayılı, ayrıca liselerde X-XI sınıf öğrencileri ile yapıldı, öğrencileri ile gözlemler ve deneyler, anketler
yapılmıştır. Öğrencilerin duygu, düşünce ve deneyimlerini anlamak için anket en iyi yöntemdir. Ankette aşağıdaki
sorular qoyulmusdur. öğretmenin öğrencilere iletişimini nasıl değerlendirirsiniz iletişimin öğrencilerin oluşmasını
nasıl etkiler öğretmenin öğrencilere iletişimine ihtiyaç duyulurmu Bilimsel yöntemin amacına ulaşabilmesi için
çeşitli bilgi toplama araçlarına gereksinim vardır. Çalışmada sırasında öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenleri ile
işbirliği, kollektivdeki münasebeti, onların davranış kültürü öğrenildi. Verilerin toplanmasında hem ebeveynlerle,
hem okuldaki öğretmenlerle, hem de öğrencilerle gözlem ve görüşmeler yapılmışdır, bu bilgilerden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmalar konuyu tespit etme imkanı verir. Gözlem yapmanın nedeni öğretmenin öğrencilere iletişiminin içeriğini öğrenmektir. Literatür taraması yapılmıştır.Yapılan çalışmalar sonucu onu gösterdi ki, pedagojik
iletişim sadece bilgi mübadilesinden oluşan süreç değildir. O, her şeyden önce öğretmenle-öğrenci arasında yaşanan etkileşim sürecidir. Çünkü pedagojik iletişim sürecinde verilen herhangi bir bilgi sadece bir şeyleri konuşmak
amacını taşımıyor, aynı zamanda öğrencilere (öğretmenlere) etkilemek, kendisine yöneltmek, onun ister inancı,
bakış açısı, zevk ve zenginlik meyillərində, gerekse davranışında gerekli değişiklik yapmak amacındadır. Iletişimin bozulması ve ya öğrencileri ile öğretmenlerin yalnış iletişi sonucunda sonucunda öğretmenle-öğrenci arasında
etkileşim sürecinde anlam engelleri yarana bilir. Her şeyden önce onu da bilmek gerekir ki, iletişimin düzgün
kurulmasının temelinde pedaoqji etik durmalıdır. Pedagoji marifete sahip olan öğretmen öğrenciyle nerede, nasıl
konuşmanın tarzını da bilir, bunu düzgün müeyyenleşdirmeyi başarıyor. Bu durumda öğretmenin yaptığı iş kendi
verimini vermiş olur. Anket cevabları gösterdi ki öğrencilerin öğretmenlerin hümanist, demokratik iletişimine ihtiyaçları var, çünkü bu iletişim biçimleri hem de öğrencilerin karakterine etkiliyor. Bu nedenle öğretmenlerle öğrencilerin iletişiminin onların kapsamlı gelişmesinde önemli rol oynayacağını öğretmenlerin dikkatine ilettik.
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Farabi Değişim Programının Sosyal Ağ Analizi: Öğrenci Hareketliliği
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Üniversiteler bilgiyi yaratan ve yayan kurumlar olmanın yanı sıra bilgi ve insan gücünün eğitimle gelişerek hareketliliği konusunda da önemli işlevler üstlenmektedir. Üniversitelerde uygulanan öğrenci değişim programları
bilgi ve insan gücünün hareketliliğini gerçekleştirmede oldukça etkili araçları olarak göze çarpmaktadır. Değişim
programı, “yurt içi veya yurt dışı iki yüksek öğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan
derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören program” olarak tanımlanmaktadır. Değişim programları sadece öğrenciler değil öğretim üyelerinin de dolaşımını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Değişim programları sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları, yararlanılan değişim programının içeriği ve anlaşma yapılan kurumlar çerçevesinde, farklı ülkelerde, şehirlerde, üniversitelerde farklı yaşam deneyimleri kazanmanın yanı sıra yeni uygulamaların yayılmasına da hizmet etmektedir. Öğrenci değişim programları,
üniversiteler arasındaki etkileşimin artırılması yoluyla işbirliğinin sağlanması, bilginin dolaşımının sağlanması,
kapasitenin arttırılması, olumlu örneklerin paylaşılması, üniversitelerin kendi çalışmalarını diğer üniversitelerin
çalışmaları ile kıyaslaması yoluyla değerlendirmelerini sağlaması, malzeme, ekipman ve fiziki koşullardan daha
fazla sayıda öğrencinin yararlanması gibi yararları nedeniyle Bologna sürecinde de Londra Bildirgesinde (2007)
özendirilmektedir. Türkiye’de üniversiteler arasındaki etkileşimin artırılmasıyla; öğretim ve araştırma alanlarında
işbirliklerinin yanı sıra ekipman gibi kaynakların paylaşılması ve öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gibi konularda da büyük bir potansiyelden yararlanılabilir. Bu amaçla yürütülen Erasmus, Farabi, Mevlana gibi çeşitli programlar yürütülmektedir. Farabi Değişim Programı (FDP), yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programıdır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri açısından FDP, özellikle öğrencilerin farklı bir yükseköğretim kurumunda bir ya da iki yarıyıl eğitim görme olanağına kavuşması ile hem bilgi alışverişinin arttırılması
hem de farklı eğitim kurumlarını görerek vizyon geliştirmeye yeni bakış açıları kazanmaya ve kendi üniversitesi
dışındaki üniversitelerde farklı öğrenme/öğretme ve yaşam deneyimleri kazanmalarına olanak sağlamaktadır. İlk
olarak 2009 yılında başlatılan programa başlangıçta öğrenciler ve öğretim elemanları dahilken Yüksek Öğretim
Kurulu’nun (YÖK) 22.12. 2010 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda öğretim elemanı değişimi durdurulmuştur. Ancak öğrenci değişimi devam etmektedir. FDP’na YÖK istatistiklerine göre, 2009-2010’da 537, 20102011’de 2030, 2011-2012’de 2907, 2012-2013’de 7018 öğrenci katılmıştır. FDP kapsamında 2009-2010 öğretim
döneminden bu yana üniversitelere aktarılan kaynak 27.791.406,92 TL olarak belirtilmektedir. Görüldüğü gibi
FDP Türkiye’deki tüm üniversiteleri kapsayan, YÖK tarafından büyük bir bütçe aktarılan bir öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programıdır. Bu değişim programının değerlendirilmesinde genellikle harcanan bütçe, değişim
programına katılım ve hangi üniversitelerde daha fazla ya da daha az yararlanma, yararlanılan programlar esas
alınarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde yapılan az sayıda araştırmada öğrenci değişim
programına ilişkin yararlananların görüşleri ve karşılaşılan güçlükler gibi konuların da incelendiği görülmektedir.
Bu tür programların değerlendirilmesinde kısıtlı olan kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanımı için başka
kriterler ve yöntemler kullanılabilir. Bu araştırmanın temel amacı FDP çerçevesinde üniversiteler arasında gerçekleşen öğrenci değişiminin öğrenci kabul eden ve gönderen üniversiteler açısından karşılıklı bir değerlendirilmesini
yapmak ve var olan kapasitenin ne kadarının kullanıldığını belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: FDP çerçevesinde: (i) Hangi üniversiteler hangi üniversitelere öğrenci
göndermiştir? (ii) Eğitim alanında hangi üniversiteler daha çok öğrenci alıp göndermektedir? (iii) Mevcut kapasitenin ne kadarı kullanılmıştır?Araştırma var olan durum tespitini içeren tarama modelindedir. Araştırma son yıllarda uluslararası literatürde giderek artan biçimde kullanılmakla birlikte Türkiye’de henüz oldukça yeni sayılan
sosyal ağ analizidir (social network analysis). Sosyal ağ analizi, en dar tanımıyla, bir grup aktör arasındaki ilişkilerin türünü, yönünü ve yoğunluğunu sayısal ve/veya grafik olarak haritalama yöntemidir (Öztaş ve Acar, 2003,
292). Freeman’a (2004, 2) göre aşağıdaki özellikler tüm modern sosyal ağ analizi örneklerinde yer alır: (i) Sosyal
ağ analizi, toplumsal aktörleri birbirine bağlayan yapısal bağlar hakkında sezgileri gerekçelendirir (ii) Bu ampirik
veri, sistematik olarak toplanır ve kontrollüdür. (iii) Bu veri grafiklerle sunulur. (iv) Bu hesaplamaların yapılma-
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sında matematiksel modellere güvenilir. Araştırmanın verileri YÖK FDP istatistiksel verilerinden ve FDP kapsamındaki üniversitelerin koordinatörlük web sayfalarından toplanmıştır. Araştırmada üniversitelerin karşılıklı olarak protokol imzaladığı kurumlar ve öğrenci giden ve gelen listeler üzerinden UCINET 6.0 (Borgatti & Foster,
2002) sosyal ağ analizi için kullanılan yazılım programı ile analiz edilmiş ve aralarındaki çoklu ilişki bahsedilen
analiz programına özgü ölçüm teknikleri olan yoğunluk (density), derece (degree) ve arasındalık (beetweeness) ile
hesaplanarak ağ haritası oluşturulmuştur.Araştırmada öğrenci değişimi ile üniversiteler arasında oluşan ağ ilişkileri ağ haritası ile oluşturulmuş ve görsel olarak ortaya konmuştur. Araştırma bulgularına göre, 98 devlet ve 41
vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 139 aktör içinde en çok bağlantıya sahip olan Gazi Üniversitesi, var olan
kapasitesini en üst düzeyde kullanan kurum olarak belirlenmiştir. 2009-2013 verilerine göre öğrenci değişim programında en çok öğrenci gönderen üniversite Selçuk Üniversitesi (486, %5,3) olurken, bu üniversiteyi sırasıyla
Karadeniz Teknik Ü., Afyon Kocatepe Ü. ve Gazi Osmanpaşa Ü. izlemektedir. Aynı istatistiksel verilerde en fazla
öğrenci kabul eden üniversite Gazi Üniversitesi (1706, %18,65) olurken onu sırasıyla Anadolu Ü, İstanbul Ü ve
Yıldız Teknik Üniversitesi izlemiştir. Farabi programlarında alan dağılımlarına göre en çok Eğitim Bilimleri alanında öğrenci değişimi yapılmaktadır (%43). Bu durum, eğitim bilimleri açısından da öğrenci değişim programlarının öneminin ve inceleme konusu yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir.

KAYNAKÇA
Barabasi, A.L. (2010) Bağlantılar. İstanbul: Optimist Yayınları.
Borgatti, S.P., ve Foster, P.B. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research: A review and Typology.
Journal of Management. 29(6), 991-1013.
Borgatti, S.P.; Everett, M.G. and Freeman, l.c. (2002) UCINET for Windows, Version 6.59: Software for Social
Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
Boyacı, A. (2011). Erasmus Değişim Programı Öğrencilerinin Geldikleri ve Türkiye’de Öğrenim Gördükleri Üniversitedeki Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği). Eğitim ve Bilim, 36 (159), 270-282.
Carrington, P.J. ; Scott, J. and Wassserman, S. (2005) Models and Methods in Social Network Analysis in the
Social Sciences. NY: Cambridge University Press
Chiristakis, N.A. ve Fowler, J.H. (2012) Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Yaşantımızı Biçimlendiren Etkisi. İstanbul: Varlık Yayınları.
Cross, R. ve Parker, A. (2004) Sosyal Şebekelerin Saklı Gücü. İstanbul: Henkel Yayıncılık. Deal,T.E. Purinton,
T. ve Waetjen,D.C. (2008) Making Sense of Social Networks in Schools CA: Corvin Publish.
Degenne, A. and Forse, M. (1999) Introducing Social Networks. CA: Sage Gökçek, T. (2013) Kültürleriçi Bir
Yaklaşım: Farabi Değişim Programından Yansımalar Eğitim ve Bilim. 38(168) ss. 245-259.
Güdekli, A., Kılıç, Z. & Taner, M.S. (2013) Farabi Değişim Programı El Kitabı. Eskişehir: Yüksek Öğretim Kurulu
Yayınları. Anadolu Üniversitesi Matbaası. Gürsakal, N. (2009) Sosyal Ağ Analizi. Bursa: Dora Yayınları.
Hanneman, R. A., and Riddle, M. (2005). Introduction to Social Network Methods. http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/(çevrimiçi). Hanneman, R. (1987) Computer-assisted Theory Building. CA: Sage.
Kasapoğlu-Önder, R. & Balcı, A. (2010). Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının 2007 Yılında Programdan Yararlanan Türk Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 93-116.
Kinduff, M. and Tsai, W. (2007) Social Networks and Organizations. London: SAGE Publications.
Knoke, D. and Kublinski, J.H. (1982) Network Analysis. Beverly Hills: Sage Publications.
Messer, D. & Wolter, S. C. (2007). Are Student Exchange Programs Worth It? Higher Education, 54, 647–663.
DOI 10.1007/s10734-006-9016-6.
Marsden, P.V. (2005) Recent Developments in Network Measurement Models and Methods in Social Network
Analysis. In P.J. Carrington, J. Scott and S. Wasserman. Models and Methods in Social Network Analysis
(p.p. 8-30). New York: Cambridge University Pres.

521

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Mutlu, S. (2013) AB Üniversiteleri Erasmus Koordinatörlerinin Türk Üniversitelerin Erasmus Öğrenci Değişim
Programına Katılımı ve Türk Erasmus Öğrencileri Algısı. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4 (3)
ss. 95-127.
Özdem, G. (2013) Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS Programının Değerlendirilmesi Giresun Üniversitesi
Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1) ss: 61-98.
Özdemir, A.A. (2008) Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (2) ss. 81102.
Özel, E., Bayındır, N. & Demir, S. (2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farabi Programı Farkındalık Düzeyleri ve
Beklentileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1) ss.183-197.
Öztaş, N. ve Acar, M. (2004). Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler. İçinde M. Acar ve H. Özgür.
(Eds.), Çağdaş Kamu Yönetimi II. (s.s. 288-316). Ankara: Nobel Yayınevi.
Park, H.W. (2003) Hyperlink Network Analysis: A New Method for the Study of Social Structure on the Web.
Connectıons : INSNA. 25(1) 49-61.
Scott, J. (2000) Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Şahin, İ. (2007). Perceptions of Turkish
Exchange Students of the European Union’Erasmus Program. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Teichler, U. (1996). Student Mobility in the Framework of Erasmus: Findings of an Evaluation Study. European
Journal of Education, 31(2), 153–179.
URL-1. (2011). Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, Retrieved February 2, 2011 from https://farabi.yok.gov.tr/
URL-2. (2011). Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, Duyurular,
Retrieved February 2, 2011 from https://farabi.yok.gov.tr/?page=duyuru
Yiğit, E. Ö., Kösterelioğlu, M.A., Sezer, T. & Kösterelioğlu, İ. (2009). Erasmus Experiences Of Exchange Students, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (Çanakkale; 1-3 Mayıs) Retrieved on September, 12,
2010 at http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/71.pdf 7. 11. 2014 tarihinde erişildi.
Yüksek Öğretim Kurulu. 2009-2012 Türkiye Geneli Farabi İstatistikleri. http://www.yok.gov.tr/documents/745778/815262/farabi+istatistik_son.pdf/27d1e314-d003-40be-9300-86050c549cd4 8. 10. 2013 tarihinde erişildi.
Yüksek Öğretim Kurulu. (2013) 2012 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/1394683/YOK_Idari-Faaliyet+Raporu_05.06.13.pdf/e2364f91-ecd4-435f-9482-5ccdcf3780f7
7. 11. 2014 tarihinde erişildi.
Yüksek Öğretim Kurulu. Farabi. http://www.yok.gov.tr/web/farabi (Çevrimiçi). Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 24.10.2010, RG 27561, md. 1-2).

Anahtar Kelimeler:Farabi Değişim Programı, üniversite, yükseköğretim, öğrenci hareketliliği, sosyal ağ analizi.

522

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Priorities of Erasmus Students
Eren Halil ÖZBERK
Hacettepe Üniversitesi

Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi

Leyla YILMAZ FINDIK
Hacettepe Üniversitesi

Dr. Suzan Beyza KAPTI
Hacettepe Üniversitesi

Bologna Process was launched in 1999, with the aim of establishing the European Higher Education Area (EHEA)
by 2010. The EHEA was declared established in 2010 and now has 47 member states. The signatory countries
play a full role in the consolidation and development of the EHEA. The Bologna Declaration adopted six Action
Lines, two of which were to enhance student mobility and to extend the European dimension in undergraduate
studies (Bologna Declaration, 1999). Mobility can be defined with various terms, but the most visible one is the
movement of degree-seeking students and short-term mobility, or study abroad (Colucci, Davies, Korhanen and
Gaebel, 2012). Promoting mobility among students and staff was among the earliest European initiatives in higher
education and is still among the most visible. Bologna process has played a prominent role in promoting mobility
by establishing more compatible course patterns and encouraging greater transparency (Scott, 2012). Bologna
adopted the Erasmus Program as a key instrument in fulfilling these aims (Sweeney, 2012). Erasmus program was
launched 25 years ago, since then it has become an increasingly prominent feature of universities in Europe and a
pivotal catalyst for European integration (Colucci, Davies, Korhanen and Gaebel, 2012). Erasmus is the subprogram of Higher Teaching and Higher Professional Training. Its international cooperativeness purpose have made it
the most important program in the higher education. Student mobility involved 213,266 people distributed among
the twenty-seven states of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Croatia, and Turkey.
The specific Erasmus goals (European Parliament, 2006) promote the attainment of a European Space for Higher
Education by reinforcement of training and innovation. The operational goals are as follows: a) To improve students’ and teachers’ mobility in Europe qualitatively and quantitatively, achieving stays for three million people;
b) To improve the quality and volume of multilateral cooperation among European institutions of higher education;
c) To increase the transparency and compatibility of qualifications of higher education and higher professional
training; d) To improve cooperation among educational institutions and businesses; e) To facilitate the development of tertiary level innovative educational practices, as well as their transfer, even between countries; f) To
support the development of contents, services, pedagogies, and innovative lifelong learning practices based on
Information and Communication Technologies (ICTs) (Fombona, Rodríguez, and Pascual, 2013). Identifying
expectation and satisfaction levels of the students attending Erasmus programs are crucially important in terms of
correction and development efforts of the program. European Student Network concluded a survey to visualize
the experiences of studying abroad for exchange students in Europe (Krzaklewska E, Krupnik S, 2006). According
to the report, students’ satisfaction with their stay was measured using four categories of questions concerning: a)
satisfaction with stay; b) satisfaction with studies (concerning the academic dimension of stay); c) recommendation
to a friend to spend a period abroad (which is treated as an indicator of satisfaction); and d) satisfaction with twelve
aspects of stay. Researchers have concluded that 12 items could help researchers to understand and summarize the
satisfaction of students during their stay in Erasmus experience: a) Courses at the university b) Professors c) University facilities d) Local language courses at the university e) Sufficiency of information prior to your studies
abroad f) Sufficiency of information while studying abroad g) Help from International Office at the university h)
Financial situation i) Contacts with local students j) Contact with the host country’s culture k) Social life l) The
atmosphere of the city and country where the university is located Research Question Identifying expectation and
satisfaction levels of the students attending Erasmus programs are crucially important in terms of correction and
development efforts of the program. In view of the importance and usage of Erasmus mobility, the goal of this
study is to present the priorities of incoming and outgoing Erasmus students’ university preference among the
ranked items.In this research, rank-order scaling emerged from the social sciences in an attempt to measure or
order attributes with respect to quantitative attributes or traits. Scaling provides a mechanism for measuring abstract concepts. A rank order scale that can also be referred to as a nonmetric scale. Respondents evaluate numerous
objects at one time and objects are directly ranked with one another as part of the measuring process. Rank-order
scaling gives the respondent a set of items and then asks the respondent to put those items in some kind of order.
The “order” could be something like preference, liking, importance, effectiveness, etc. This can be a simple ordinal
structure such as A is higher than B or be done by relative position (give each letter a numerical value as in A is
10 and B is 7). For instance, researchers could present five items and ask the respondent to order each one A-E in
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order of preference. In Rank-Order scaling only (n-1) decisions need to be made. We will launch a survey to
identify the satisfaction of incoming and outgoing Erasmus students who enrolled in Hacettepe University. We
particularly wanted to identify the priorities of students while they experienced during Erasmus experienced. We
also want to visualize the priorities of incoming and outgoing students.Expected Results Student mobility is a key
issue in providing excellence in European education. Making a success of mobility is crucial for institutions, and
of course for the students themselves. It is believed that incoming and outgoing Erasmus students’ preferences will
give some clues to universities so that each institution provide better opportunities. Erasmus student mobility is a
unique personal experience for students who have a new opportunity to develop both their academic and nonacademic skills. At the end of the study, researchers want to compare incoming and outgoing Erasmus students’
preferences when they study abroad. Rank-order scaling technique will give clear and comparable evidences about
mobility in higher education.
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Yükseköğretimin Sorunları: Pakistan Örneği
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Pakistan, 14 Ağustos 1947’de Hindistan’dan ayrılarak kurulan bir devlettir. Bu tarihte, birisi Batı Pakistan’daki
Pencap Üniversitesi (1882), diğeri de 1971’de Bangladeş adıyla ülke topraklarından ayrılan Doğu Pakistan’daki
Dakka Üniversitesi (1921) olmak üzere Pakistan sınırları içerisinde sadece iki üniversite kalmıştır. Bu üniversitelerin sayıca yetersizliği bir yana, görev yapan öğretim elemanlarının, ülkedeki diğer yetişmiş elemanlar gibi Hindistan’a göç etmesi Pakistan eğitim sektörüne vurulan ciddi bir darbedir. Buna bağlı olarak Pakistan yönetimi
siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda çözüm bekleyen pek çok sorunla mücadelenin yanısıra, kalkınma ve ilerlemenin temel taşlarından biri olan yükseköğretimi kurma, geliştirme ve yaygınlaştırma gibi eğitim alanına yönelik
önemli görevler üslenmiştir. Ülkenin yükseköğretim sisteminin tüm kurumlarıyla birlikte yapılanması ve ilaveten
bu yapılanmanın nüfusun artış hızını yakalaması gerekmiştir. Kuruluş yıllarından itibaren bölgede yaşanan uluslararası politik ve askerî müdahaleler nedeniyle dünya gündeminden düşmeyen Pakistan’ın yükseköğretimdeki bu
yapılanmayı ne ölçüde tamamladığı, ülkede yaşanan sosyo-ekonomik çalkantıların yükseköğretime yansıma biçimi, araştırılmaya değer irdelenmemiş bir konudur. Sorunlar sarmalı içerisinde bulunan Pakistan’da yükseköğretim alanındaki temel sorunların neler olduğu konusu araştırmamızın çıkış noktasıdır. Bu konunun incelenmesi,
uluslararası bilgi paylaşımının ve işbirliğinin arttığı, yükseköğretim sistemlerinde ve kurumlarında yaşanan sorunların benzerlik gösterdiği ve küresel sorun haline geldiği XXI. yüzyılda entellektüel küreselleşme açısından ayrı
bir önem arz etmektedir. Yükseköğretim uygulamalarının neler olduğu ve bu uygulamaların ne tür sorunlar ortaya
çıkardığı konusu hiç olmadığı kadar önem kazanmış ve uluslararası arenalarda tartışılan bir konu haline gelmiştir.
Özellikle Dünya Bankası, OECD ve IMF gibi küresel örgütler, her fırsatta bunun önemini vurgulamakta ve dikkatleri bu konu üzerine çekmektedirler. Yükseköğretimin ülke gelişmesi ve kalkınmasındaki öneminin daha iyi
anlaşıldığı 2000’li yıllarda yeni uygulamalarla birlikte hızlı gelişme dönemine giren ve bu gelişmenin getirdiği
yeni gereksinimleri karşılamaya dönük yeni sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan Pakistan yükseköğretimi ile ilgili
olarak belirlediğimiz problem şudur: Pakistan yükseköğretiminin temel sorunları ve bu sorunlarla başetme yöntemleri nelerdir? Konu incelenirken şu alt problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır: Pakistan yükseköğretiminin
kurumsal ve yönetsel yapılanması ile eğitim-öğretim sistemi nasıldır? Bu yapılanma ve öğretim sistemiyle ilgili
sorunlar nelerdir? Öğrencilerin yükseköğretime katılım oranı nedir ve bu oranı negatif yönde etkileyen sorunlar
nelerdir? Öğretim elemanları ne tür sorunlar yaşamaktadırlar ve bu sorunlar akademik performansı ne ölçüde etkilemektedir? Pakistan yönetimi yükseköğretimde yaşanan sorunları çözmeye ve yükseköğretimi geliştirmeye yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Uluslararası örgütlerin gelişmekte olan bir ülke konumundaki Pakistan yükseköğretiminin sorunlarına dair değerlendirmeleri ve çözüm önerileri nelerdir? Araştırmamızda, Pakistan
yükseköğretiminin temel sorunları bu problemler doğrultusunda incelenecek ve konu ‘yükseköğretimde kurumsal
ve yönetsel yapılanma’, ‘yükseköğretimde eğitim-öğretim uygulamaları’, ‘yükseköğretime katılım oranı’, ‘yükseköğretimde öğretim elemanı istihdamı’ ve ‘yükseköğretim kurumlarının finans kaynakları’ başlıkları altında ele
alınacaktır.Konuyu literatür tarama yöntemiyle tarihsel bağlamıyla birlikte inceleyen bu araştırmada, Pakistan
yükseköğretiminin sorunlarına yönelik olarak yapılan yayınlar, elde edilen belge ve bilgiler taranıp değerlendirilecektir.Pakistan yükseköğretiminde ciddi bir revizyona gerek vardır. Bu konuda Dünya Bankası’nın 1990 Pakistan raporunda (Task Force Report 1990) özetle şu öneriler yer almıştır: ‘Eğitim politikalarını belirleyecek ve yürütecek ileri seviyede bir yapılanma oluşturulması, üniversitelerin devletten bağımsız özerk kuruluşlar haline getirilmesi, üniversitelere verilen devlet desteğinin kaldırılması ve öğrenci harçlarının arttırılması.’ Bu önerilerin
Pakistan gerçekleriyle bağdaşmadığı açıktır. Pakistan’da hiçbir hükümet üniversiteleri tamamen özerkleştirerek
bu kurumlar üzerindeki kontrolünden vazgeçmek istemez. Öğrenci harçlarının arttırılması Pakistan halkının gelir
seviyesinin kaldırabileceği bir uygulama değildir. Bu ekonomik koşullarda devlet desteği ve öğrenci harçları olmaksızın üniversitelerin ayakta kalması da mümkün değildir. Dünya Bankası’nın Pakistan’da yürüttüğü çalışmalar
ve hazırladığı diğer raporlar da soruna çözüm olacak nitelikte görünmemektedir. Örneğin, UNESCO ile birlikte,
13 ülkeden 14 eğitimciyi bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu yükseköğretimi araştırma komisyonunun hazırladığı rapor (Task Force Report 2000) yükseköğretimin Pakistan için taşıdığı önemin vurgulanması dışında bir
özellik taşımamaktadır. “Yükseköğretim, gelişen dünyanın geleceği açısından hiç şu an olduğu kadar önem arz
etmemiştir. Yükseköğretim hızlı ekonomik gelişmenin garantisidir, yükseköğretimin katkısı olmaksızın ekonomik
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gelişmenin devam etmesi mümkün değildir” ifadelerinin yer aldığı raporda Pakistan’ın yükseköğretimdeki bu gelişmeyi nasıl sağlayacağı konusunda herhangi bir öneri yer almamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin yükseköğretim sorunlarını ve ülke gerçekleriyle bağdaşmayan çelişkili çözüm önerilerini Pakistan örneği üzerinden gözler
önüne seren çalışmamızın, gelişmekte olan ülkelerin yükseköğretimine katkı sağlayacak reel, inovatif ve profesyonel çözüm önerileri üretilmesine dikkat çekmesi beklenmektedir.
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Massive Open Online Courses (MOOCs) are one of the most recent developments in the field of online learning
considered as a promising initiative for democratizing higher education. Since the year of 2012 when the New
York Times announced that year as a MOOC year, this new phenomenon has been replaced in the vision statement
in most of the leading universities in both USA and Europe. This new teaching and learning online platforms
currently attract huge number of adult learners from all around world with various learner background and characteristics. Unfortunately, reports and research studies has indicated that the despite the high enrollment rates, the
retention rates of these courses are comparatively low in spite of the multifarious advantages and possibilities for
students to gain new skills and knowledge through life-long learning and self-directed learning experiences. Apart
from the high dropout rates, MOOCs are also criticized by some bodies of researchers for their less credibly evaluation strategies employing to assess the students’ learning outcomes. For instance, peer-assessment and selfassessment are two commonly used evaluation methods to cope the disadvantages due to the extraordinary number
of students are considered not sufficient to grade students in order to get recognized credits in most of the universities. Although there are numerous types of MOOCs are listed in the MOOC providers’ web sites, the origin of
this new phenomenon based on the connectivist theory so that the first MOOCs are considered cMOOCs that
rooted on the connectivism. This new phenomenon which is called “connected age” make everybody and everything connected via openly available knowledge, human, hardware and software resources over the network. Currently, besides the many universities that already running MOOCs, many more universities are on the stage to
understand, to prepare infrastructure or to ready to offer new MOOCs in the upcoming semesters with full of hopes
and expectations for profit of global recognition. However, considering the limited empirical studies on the real
outcomes of this new phenomenon, rushing to implement these courses might be ended up with frustration if it is
considered as an innovation that is completely different from the traditional e-learning. In this respect, this paper
is aimed to explore the potential innovational position of MOOCs in higher education. Therefore, it is aimed to
answer is the following research question: To what extend MOOCs are bringing innovation in higher education? .
Therefore, on the early stage of MOOC evolution where the universities and providers are trying to understand its
effect on students’ learning, this paper will provide another perspective by considering the strong points, faintnesses, prospects and risks by conducting SWOT analysis in order to understand what is the real potential innovational
position of MOOCs. It is also believed that the outcomes of this study will provide clear picture of the real impression of MOOC in higher education by providing analytical evidence of its innovational effect.This section is
devoted to research methodology of the study. The document analysis will be conducted to identify the innovative
aspects of MOOCs. Books, research reports, conference papers, journal articles, and the electronic documents (i.e
blog posts, discussion boards, and forms) will be examined in order to understand the innovative position of MOOCs in higher education. The researchers will follow the SWOT analysis method to provide the insights of the
potential innovation aspects of MOOCs into higher education. To put another way, the data from the document
analysis is going to be analyzed SWOT method to put insights to the MOOCs internal and external standing,
examining internal and external essentials that must be counted as an input factors for the MOOC providers as
well as the universities which are on the process of deciding to offer or not to offer these courses in the future.
Furthermore, the SWOT method will be used to gather the information from the MOOCs related documents,
examination and extricate it into internal (strengths and weaknesses) and external issues (opportunities and threats)
in order to reach the consensus on the innovative aspects of MOOCs. Possible questions will be asked and answered to identify the possible strengths, weaknesses, opportunities, and threats of offering MOOCs in higher education. The results of the study will be presented with the ConceptDraw software which is specifically developed for
creating SWOT analysis diagrams, matrix samples and templates.The overall aim of this study is to provide an
examination of a clear overview for strengths, weaknesses, opportunities and threats of MOOCs for higher education within all stakeholders’ perspectives. The results will allow to draw suitable conclusions which will support
future development of MOOCs in higher education institutions as well as pre-college education. Final expected

528

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
results are to inform all the MOOC stakeholders; providers, instructors and students, to establish a common understanding, to identify the innovative potential of MOOCs, to create new understanding, awareness of new generation learning theories for online learning and to inform the further research studies and practices.
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İnovasyon, "yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındaki Latince "innovare" kökünden türetilmiştir. İnovasyonun
tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında gelen OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Manual Kılavuzun’da inovasyonu; “yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet)
veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması” şeklinde açıklamıştır. Yıllardır ülkemizde üniversitelerin araştırma
anlayışı, ağırlıklı olarak, yükseltme ölçütlerinde kullanılmak ve sadece dosyaya koymak üzere yapılan yayıncılığa
dayandırılmaktadır. Bu süreçte amaç bir araştırmayı yapıp, bundan sonuçlar çıkartarak toplum yararına bir şeyler
elde etmekten uzaktır. Bilm adamları arasında yakın zamanlarda science sitasyon indeksteki sıramızın 45incilikten
25inciliğe inmesinin prestij dışında ne getirdiği tartışılmakta ve somut bir yanıt istenmektedir. Oysa “Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite” olmak üniversitelerin yeni kriteri olmuştur. TÜBİTAK’ın ilk kez 2012’de hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile her yıl Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi belirlenmektedir. 2014 yılının en iyi üç üniversitesi “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi” olarak belirlenmiştir. Bu yeni bakış açısı üniversiteyi ve daha alt eğitim kademelerini yaratıcı düşünebilen, bilgiyi uygulamaya transfer edebilen, öğrenmeyi bilen insan modeli yetiştirmeye zorlamaktadır. Örgütsel psikoloji bir örgüt bünyesinde benimsenmeyen, içselleştirilmeyen bir kavramın uygulamasının da başarılı olmayacağını savunmaktadır. Bu düşünceden hareketle üniversite “hizmet ve bilgi üreten” bir örgüt olarak kabul edilirse,
bu kurumun içinde çeşitli kademelerde görev almış ve üretime katılan kişilerin inovasyon ve ilişkili kavramları
bilip bilmedikleri, eğer tanımlayabiliyorlarsa bunu ne şekilde ve hangi yönleriyle ele aldıkları kurumda inovasyon
değişimine başlanmadan önce bilinmesi gerekir. Bu görüş ışığında bizzat inovasyonu gerçekleştiren kişilerin inovasyon kavramı hakkında görüşlerini derlemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Günümüzde Teknoparklar inovasyon sürecini yürüten girişimcilerin toplandığı yerler olarak görülmektedir. Bu bilgiden hareketle
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Teknopark’ında inovatif bir fikir temelinde girişimci olarak arge çalışmasının çeşitli fazlarında olan şirket sahiplerinin hangi kişilik özelliklerine sahip oldukları, inovasyonu nasıl algıladıkları ve
kavramı nasıl tanımladıkları araştırmanın problematiğini oluşturmaktadır. Alt problemler bazında ise araştırmaya
katılanların nasıl bir fikir üzerinde çalıştıkları, inovasyon sürecinin hangi aşamasında oldukları, süreçte hangi zorlukları yaşadıkları ve bu zorluklarla baş etmede hangi kaynakları kullandıkları araştırılmaktadır.Bu çalışma nitel
araştırma olarak desenlenmiştir. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
fenomenolojik araştırma, geleneksel olarak deneklerle yapılan ve onların incelenen olay ve olgulara ilişkin öznel
bakış açılarını ortaya koymaya çalışan bir analiz yöntemidir. Bu araştırmanın amacı ve problemleri de bu yönteme
uyumludur. Evren ve Örneklem Araştırma evrenini Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde 2014-15
yılı içinde inovatif ürün geliştirme aşamasında olan proje sahipleri ve/veya şirket sahipleri oluşturmaktadır. Genel
olarak nitel araştırmada amaçlı örneklem kullanıldığı bilgisine dayanılarak bu araştırmada da teknopark bünyesindeki proje ve şirket sahiplerinin inovatif ve girişimci olan kişilerin tipik örnekleri olduğu varsayımıyla “amaçlı
örneklem” üzerinden veri toplanmıştır. Duyuru yapıldığında gönüllü olan beş şirket ile yüz yüze yarı yapılanmış
bir görüşme yapılmıştır. Veri toplama araçları Araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik Bilgi Formu, Yarı
yapılanmış görüşme formu kullanılacaktır. İlaveten, sıfat listesi de veri toplamada kullanılacaktır. Veri çözümleme
yöntemi Araştırma da kodlama birimi cümle ve kelimenin alınması planlanmaktadır. İçerik analizi tekniklerinden
frekans, ilişki ve kategorik analiz teknikleriyle çözümleme yapılması planlanmaktadır. Ancak, çözümleme sırasında gerekli olan diğer bazı tekniklerle de değiştirilmesi mümkündü. Araştırma görüşmeleri katılımcıların onayı
ile ses kayıt cihazına alınmış ve deşifre edilmiştir. Eksik olan birkaç görüşmenin tamamlanması sağlandıktan sonra
asıl veri analizine başlanacaktır. Pilot çalışma olarak iki görüşmenin deşifre edilmesinde ortaya çıkan kategoriler
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şunlardır: İnovasyonun türü, inovasyonu yapan kişi özellikleri, çalışılan kurumun genel iklimi, Kurum içinde inovasyonu destekleyen unsurlar, okul yılları boyunca eğiticilerin (öğretmen ve öğretmen dışındaki kişilerin kişilerin)
tavır ve tutumları, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etme’dir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri İle Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki: Mersin Örneği
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Toplumsal yaşam içinde insanlar, iletişimlerini büyük ölçüde dil aracılığıyla gerçekleştirir. Dil becerisi olarak
adlandırılan bu iletişim şekli de kendi içinde anlama becerileri ve anlatma becerileri olmak üzere ikiye ayrılır.
Anlatma becerileri de konuşma ve yazma becerilerinden oluşur. Konuşma becerisi aile içinde informal yolla zamanla kazanılırken yazma becerisi okulda formal eğitimin bir sonucu olarak kazanılır. Bu nedenle formal eğitim
sürecinde gerçekleştirilen yazma eğitimleri, bireyin kendini ifade etmesine katkı verir. Özbay’a göre (2002: 173)
insanlar, duygu, düşünce, istek ve tasarımlarını, hayallerini başkalarına aktarmak, uzaktakilere duyurmak, gelecek
nesillere ulaştırmak isterler ve bunun için de yazıya başvururlar. Bu nedenle yazma eğitimi, gerek bireyin kendini
ifade etmesi gerekse karşıdaki insanların düşüncülerine saygı duyması bağlamında bir eşit noktasıdır. 21. yüzyıl
becerilerinden olan demokratik yurttaşlık, eleştirel düşünme, eleştirel okuryazarlık gibi kavramların yerleşmesinde
de yazma eğitimi önemli bir işleve sahiptir. Yazma eğitiminin öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinin bu etkiyi
arttıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yazma eğitiminde öğrenci isterlerini ortaya koymada yazma eğilimi ve
yazma kaygısı kavramları günümüz alanyazınında ciddi şekilde tartışılmaktadır. Yazma kaygısı, yazma sürecinde
kişilerin duyduğu endişe anlamına gelmektedir. Kaygı sözcüğü Türkçe Sözlük’te (TDK, 2005) “üzüntü, endişe
duyulan düşünce ve tasa” olarak tanımlanmaktadır. Yaman (2010: 272) çalışmasında yapılan araştırmalara (Alpert
ve Haber, 1980; Scovel, 1978) dikkat çekerek iki tür kaygı türünün olduğunu vurgulamıştır. Bu kaygı türleri,
öğrenciyi olumsuz etkileyerek öğrenme etkinliklerini azaltan kaygı; öğrenciyi yeni durumlarla mücadele etmeye
güdüleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran kaygıdır. Tekindal (2009: 9), bir miktar kaygının güdüleyici olabileceğini
ifade etmiştir. Kaygı her konuda karşımıza çıkabilir. Dil eğitiminde dil becerilerinin (okuma, konuşma, dinleme
ve yazma) geliştirilmesinde de kaygı ortaya çıkabilmektedir. Yazmaya karşı geliştirilen bir tepki olan yazma kaygısı; üzüntü, kızgınlık, korku şeklinde duygusal olarak ya da çeşitli kramplar ve terleme şeklinde de fiziksel olarak
kendini gösterir (Petzel ve Wenzel, 1993). Yazma, kaygıya sebep olduğu gibi yazma başarısı üzerinde de olumsuz
bir etkiye sahip olmaktadır (Sawkins, 1971; Thompson, 1969). Eğilim kelimesi ise Türkçe sözlükte “bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül/ bir nesneye, bir varlığa karşı duyulan duyguların
belirlediği tutum; duyguların etkisiyle belli bir ereğe girişme isteği” (TDK, 2005) şeklinde tanımlanmıştır. Yazma
eğilimi, de öğrencilerin yazma eylemine yaklaşım boyutlarını ele almaktadır. Örneğin araştırmada kullanılan ölçekte üç boyut (tutku, güven ve süreklilik) bulunmaktadır. Burada öğrencilerin yazma edimlerinde tutku, güven
ve süreklilik bağlamında eğilimleri saptanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın problem cümlesini “ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri
ile yazma kaygıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın problem cümlesine
yanıt arayabilmek için öncelikle aşağıdaki alt problemlere çalışmada cevap bulunmaya çalışılmıştır: 1.Ortaokul
öğrencilerinin yazma kaygısı düzeyleri çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, kütüphane kullanımı, internet kullanımı, Türkçe dersine karşı ilgi) göre farklılaşmakta mıdır? 2.Ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri düzeyleri
çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, kütüphane kullanımı, internet kullanımı, Türkçe dersine karşı ilgi) göre farklılaşmakta mıdır? 3.Ortaokul öğrencilerinin okumaya yazma eğilimleri ile yazma kaygıları arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır?Bu araştırmada 2013–2014 eğitim-öğretim yılında, Mersin il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında
öğrenim görmekte olan öğrencilerin yazma eğilimleri ile yazma kaygıları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle bu araştırma, “ilişkisel tarama modeli”nde (Karasar, 2005) bir araştırma olup betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Mersin il merkezinde öğrenim gören tüm ilköğretim öğrencileri oluşturmakta iken,
araştırmanın örneklemini ise Mersin il merkezinde bulunan toplam 6 resmi ilköğretim okulunda öğrenim görmekte
olan 614 öğrenci oluşturmuştur. Ölçek uygulaması yapılan okullar seçilirken okulların farklı semtlerden olmasına
dikkat edilmiştir. Örneklemin seçiminde, amaçsal örnekleme çeşitlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi benimsenmiş, bu bağlamda evrenin temsil yeteneği göz önünde bulundurularak okulların seçilmesinde üst, orta ve alt
sosyo-ekonomik düzeye sahip okullarda öğrenim gören öğrenciler örnekleme dâhil edilmeye çalışılmıştır (McMillan ve Schumacher, 2006). Bu araştırmada, Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen, İşeri ve Ünal (2010)
tarafından Türkçeye çevrilen ve uyarlanan “Yazma eğilimi ölçeği” kullanılmıştır. Toplamda 21 (tümü olumlu)
maddeye ve üç boyuta (tutku, güven ve süreklilik) sahip olan ve beşli likert tarzda düzenlenen ölçeğinin toplam
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açıklanan varyans oranı %46.26 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmaları çerçevesinde iç güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değeri toplamda 0.89, güven alt boyutu için 0.80, süreklilik alt boyutu için 0.74 ve
tutku alt boyutu için ise 0.91 olarak hesaplanmıştır. Yazma kaygısını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçme araçları
(öz değerlendirme formları, gözlem formları) arasında geniş örneklemde kullanıma uygun olması (Daly, 1975: 45)
açısından Daly ve Miller tarafından 1975 yılında geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Toplam 26 maddeden
oluşan ölçeğin Türkçeye uyarlanması Zorbaz (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını .940 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun (Zorbaz, 2010) ilköğretim
ikinci kademede öğrencileri üzerindeki uygulamasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının .901 olarak hesaplanması orijinal ölçekle Türkçe formun güvenilirlik yönüyle de paralel olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada
da ölçeğin güvenirlik katsayısı ,938 olarak bulunmuştur.Yirmi Birinci Yüzyıl gerektirdiği becerilerden olan demokratik yurttaşlık, eleştirel düşünme, eleştirel okuryazarlık gibi kavramların yerleşmesinde yazma eğitimi önemli
bir işleve sahiptir. Bu bağlamda, yazma eğitiminin öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinin bu kavramların
yerleşmesi noktasında önemli katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amaçlarından biri, çeşitli semtlerden farklı okullarda öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimi düzeylerinin ve yazma kaygı
düzeylerinin cinsiyet, sınıf, kütüphane kullanımı, internet kullanımı, Türkçe dersine karşı ilgi gibi değişkenlere
göre anlamlı bir değişim gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma sonunda Ortaokul öğrencilerinin okumaya yazma eğilimleri ile yazma kaygıları arasında anlamlı bir ilişki olması ön görülmektedir. Türkçe dersine ilgi,
sınıf düzeyi, kütüphane kullanımı öğrenci puanlarında öğrencilerin yazma kaygı düzeylerinde anlamlı fark ortaya
çıkması beklenirken, cinsiyet ve internet kullanımı öğrenci değişkeninde anlamlı fark ortaya çıkması beklenmemektedir. Türkçe dersine ilgi, sınıf düzeyi, kütüphane kullanımı öğrenci puanlarında öğrencilerin yazma eğilimleri
düzeylerinde anlamlı fark ortaya çıkması beklenirken, cinsiyet ve internet kullanımı öğrenci değişkeninde anlamlı
fark ortaya çıkması beklenmemektedir.
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Eğitim öğretim süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk öğrenme öğretme sisteminin önemli bir girdisidir (Bloom, 1995). Bununla birlikte hazır bulunuşluk düzeyi öğrencinin özgeçmişi olarak da ifade edilebilir ve
ayrıca öğrencinin genel ve özel yeteneklerini, hedef davranışlarla ilgili bilgi ve becerilerinin niteliğini, ilgi, tutum,
güdülenmişliğini ve genel sağlık durumunu da içerdiği ifade edilmektedir.(Senemoğlu, 2009; Bloom, 1995). İlköğretime başlayan bir çocuğun hazırbulunuşluk düzeyi yüksek ise konuları daha çabuk kavrayarak konu ile ilgili
yorum yapabilmektedir. Çocuk konuyu ve konu ile ilgili kavramları öğrendiği için ödevleri kolaylıkla yapabilmekte; bir önceki konuyu iyi öğrendiği için sonraki konuyu öğrenmek için daha hazır hale gelebilmektedir. Bu
nedenle çocuğun fiziksel ihtiyaçları karşılanarak, duygusal olarak ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgi gösterilerek o
düzeyi yüksek tutulmalıdır (Yenilmez & Kakmacı, 2008). Çocukların Bilişsel Hazır Bulunuşluk düzeyleri bazı
sanatsal sembolleri kavramalarıyla yakından ilgili olabilmektedir. Bu sembolik kavramlar düzleme, tamamlama,
boy hiyerarşisi, saydamlık, realizm, tekrar ve simetri, orantı, espri ve kurallara uygun resim çizmedir (Yavuzer
2007). Bu sanatsal sembollerin ortaya dökülmesine yönelik uygulanan en önemli etkinliklerden biri, çocuk çizimleridir. Bu süreçte çocuk, imge yoluyla mantıksal, analitik kurallara bağlı kalmaksızın çeşitli etkinlik ve buluşlara
yönelir (Artut, 2004). Çocukların çizdiği insan figürleri ve bir insanın belirgin hatlarını kağıt üzerinde uygulayabilme kapasitesi, 4 yaşında bir çocuk için “zekice” bir davranışı olarak kabul görmektedir. Bu çizim işlemindeki
performans; çeşitli bilişsel, motor, algısal, dikkate yönelik ve motivasyonel kapasitelere dayanmaktadır (Arden
et.al., 2014). Çocuk çizimleri, çocuğun kendini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve 30 düşüncelerinin, iç
dünyasının, açıklayış biçiminin, becerilerinin ve zihinsel gelişiminin göstergesi sayılabilmektedir (Dülger 2008).
Bu sebeple araştırmalar çocuk çizimlerinde, iç yapı ve çocuk tasvirlerinde görsel geçerlilik, algısal, bilişsel ve
motor işlemleri içeren çizim süreçleri ve çocuk çizimlerinin geçerlilik ve güvenirliğinin yorumlanması olmak
üzere üç ana noktaya yoğunlaşmıştır (Cherney vd. 2006 ). Çocuk çizimleri öğrenilen düşüncelerin sunulmasına
hizmet eder. Çocuklar çizerken öğrendiklerini yeniden düşünür ve gözden geçirir (Chang 2005). Bir çok araştırmacı tarafından çocuk resimleri, araştırma ve uygulamalarda sıklıkla kullanılan projektif bir değerlendirme aracı
olarak görülmektedir (Yıldız, 2012). Shaw (1994) okula hazır bulunuşluğun önemli işaretlerinden birinin çocuk
çizimleri olduğunu belirtmiştir. Çünkü çocuk çizimlerinin onların gelişimini temsil eden bir ayna olduğu düşünülmektedir (Cherney vd. 2006 ). Çocukların özellikle bilgi ve deneyim düzeylerini anlamak için onlarla iletişimde
resim önemli fırsatlar sunmaktadır (Kendrick & McKay 2004) Çocukların çizim evreleri altıya ayrılır. Bunlar:
Karalama evresi (2-4 yaş), Şema öncesi evre (4-7 yaş), Şematik evre (7-9 yaş), Ergenlik öncesi evre (9-11 yaş),
Mantık çağı (11-13 yaş), Ergenlik krizi (13 yaş ve üstü) (Kırışoğlu 2002). Evreler arasındaki geçişler çocukların
her kas gelişimine, zeka, muhakeme yapabilme, kopya etme, bağıntı kurabilme, eşleme ve resim çizme süresi gibi
değişkenlere bağlıdır. Çocukların okula hazır bulunuşluk düzeylerini belirleyen en önemli becerilerden bir kısmı
da bu değişkenleri içermektedir. Bu sebeple çocukların insan figürü çizimleri ile okul olgunlukları arasında bir
ilişki bulunabileceği düşünülmektedir. Çocuk çizimlerine yönelik yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlar: Gelişimsel Yaklaşım, Sembolik Yaklaşım, Projektif Yaklaşım ve Sanatsal Yaklaşımdır. Bu yaklaşımların her biri çocuğun çizimlerini tanımlamak ve anlamlandırmaya yöneliktir (Sağlam, 2011).
Araştırma kapsamında çocuk çizimleri projektif yaklaşım açısından ele alınmıştır. Çünkü projektif yaklaşımla kişilik, bilişsel yapı ve tanısal değerlendirmelerde özellikle yaşa ve cinsiyete bağlı farklılıklar konusunda güvenilir
bir dayanak oluşturmak için çocuk çizimleri sıklıkla kullanılmaktadır (Cherney vd. 2006). Özellikle şematik evre
yaklaştıkça bileşenlerin gerçekçi görünmesi için belli semboller geliştirmeye çabalamaktadır (Yavuzer, 1993).
Çocukların çizgisel gelişimlerinde yansıttığı bu beceriler onların okula hazır bulunma becerileri için oldukça belirleyici olabilmektedir. Bu amaçla çalışmada çocukların okula hazır bulunma durumları ile insan figürü çizimleri
arasındaki bağlantı incelenmiştir.Bu araştırmada genel tarama modeli türlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli; iki ya da daha fazla sayıdaki değişken arasında, birlikte değişim varlığı ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar,199; Kırcaali İftar,1998). Bu çalışmada çocukların çizdikleri insan figürlerinin, yaşa, cinsiyete, kardeş sayısına gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı
incelenniştir. Çalışmada ilişkisel tarama modeliyle çocukların çizdikleri insan figürünün, onların ilkokula hazır
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bulunuşluk düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır.Çalışmanın örneklem grubunu ise Düzce ili
Milli Eğitime bağlı 3 anaokulunda eğitim gören 28 kız ve 28 erkek olmak üzere 48-60 aylık toplam 56 çocuk
oluşturmaktadır. Çalışma grubu diğer değişkenlerin etkisini en aza indirmek amacıyla yaklaşık olarak aynı süre
okul öncesi eğitim almış, benzer sosyo-ekonomik ve aile özelliklerine sahip çocuklardan seçilmiştir.Çalışma grubunda yer alan çocukların zihinsel yeteneklerini değerlendirmek amacı ile Goodenough-Harris İnsan Çizme Testi
ve okula hazır bulunuşluk düzeylerini değerlendirmek amacıyla ise ‘Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ uygulanmıştır. Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi Goodenough (1926) tarafından geliştirilen ve öğrencisi Harris
(1963), tarafından adam çizmenin yanı sıra ikinci bir resim olarak kadın çizme testinin de eklendiği, 4-14 yaş
arasındaki çocuklara uygulanan test, bireylerin zihin gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan bir yetenek testidir. Zihinsel
yetenek testi genel anlamda “kavram geliştirme” sürecine dayanmaktadır. Test, çocukların bir şeyler üretmesi,
zihinlerini kullanarak bir şeyler yapması temeline dayanan projektif teknik yönelimlidir. Testin puanlayıcılar arası
güvenirlik katsayısı 0.90, aynı kişinin tekrar puanlaması arası korelasyon ise 0.94 bulunmuştur. Çocukların çizdikleri insan figürlerini değerlendirmek amacıyla Yavuzer (1995) ve Kırkan (1994) tarafından yapılmış resim değerlendirme formlarının yanı sıra psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı görüşleri alınarak çizimler incelenmiştir. Test puanlama cetvelinde uzmanların cevap aradığı ve değerlendirdiği konu başlıkları: 1.İnsan yüzü organları, 2.Vücut anatomisi, 3. Uzuvlar, 4.Giyim, 5.Motor koordinasyon, 6.Oran olarak sıralanabilir. Metropolitan Olgunluk Testi Test, Hildert ve arkadaşları (1949) tarafından hazırlanmış, Oktay (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 100 maddeden oluşan testtin 6 ayrı alt testti vardır. Alt testler (Gündüz & Çalışkan, 2013): 1. Kelime
Anlama (19 madde) 2. Cümleler (14 madde) 3. Genel Bilgi (14 madde) 4. Eşleştirme (19 madde) 5. Sayılar (24
madde) 6. Kopya Etme (10 madde) Testin puanlanmasında sözlü olarak verilen yönergeye göre öğrencinin işaretlediği veya kopya ettiği resimlerin her doğru yanıtına 1 puan verilir, yanlış yaptıklarına ise puan verilmez. “Metropolitan Olgunluk Testi”nde; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme testleri okuma olgunluğunu; sayılar, sayı olgunluğunu; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme becerileri çocuğun
genel olgunluk seviyesini belirtmektedir.Araştırma sonucunda çocukların çizim puanlarına yönelik test sonuçları
ile hazırbulunuşluk becerilerine yönelik test puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocukların çizim
yeteneğine ilişkin cinsiyet ve yaş değişkenleri yönünden anlamlı ilişki olduğu ancak okul olgunluklarına ilişkin
cinsiyet değişkenine yönelik ise anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.
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Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Süreçleri
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Öğretmenlerin mesleğe uyum sağlayabilmeleri için etkili bir mesleki sosyalleşme sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Mesleki sosyalleşme; mesleki değer ve normların öğrenilmesi, mesleki rollerin içselleştirmesi ve mesleki
kimliğin kazanılması sürecini ifade eder (Lacey, 1988, s.635). Öğretmenler göreve başladıktan sonra yeni beceriler
edinmek, okulun değer ve normlarını kabullenmek durumunda kalırlar. Öğretmenlerin okulun mevcut sosyal yapısını öğrenmeleri, öğretimle ilgili konuları pekiştirmeleri, uygulama ve paylaşım çalışmalarına katılmaları mesleki sosyalleşme ile mümkün olmaktadır (Kartal, 2009, s.57). Öğretmenlerin mesleki sosyalleşmesi dört dönemde
gerçekleşmektedir. Bu dönemler; eğitim öncesi, hizmet öncesi, alan deneyimleri ve işe başlama dönemleridir
(Schempp ve Graber (1992). Eğitim öncesi dönem, öğretmen olmadan, hatta yükseköğretim programına girmeden
önce (Lortie, 1975), hizmet öncesi dönem ise öğretmenlerin yükseköğretim programına girmeleriyle başlayan bir
süreci kapsar (Schempp ve Graber, 1992, s.336). Alan deneyimi dönemi öğretmen eğitimi sürecinde yer alan uygulama dönemi ile başlayan süreci (Dodds, 1989), mesleğe başlama dönemi ise öğretmenlerin yeni olaylar ve
durumlarla karşılaştıkları ve gerçek anlamda meslekle baş başa kaldıkları süreci kapsamaktadır (Veenman, 1984).
Hizmet öncesi öğretmen eğitim programlarının daha çok teori ağırlıklı olması nedeniyle hizmete başlama dönemi,
çoğu genç öğretmenin çelişki yaşadığı, denetim ve yönetim organlarının desteğine ihtiyaç duyduğu ve genellikle
de bu konuda hayal kırıklığına uğradığı bir dönem olmaktadır (Kartal, 2009, s.64). Oysa başarılı bir mesleki sosyalleşme öğretmenin mesleki tutum ve başarısını olumlu yönde etkilerken, başarısız bir mesleki sosyalleşme öğretmenin mesleki tutum ve uyumunu, öğrenciyle ilişkisini ve mesleki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Türkiye’de araştırmacılar tarafından genellikle örgütsel sosyalleşme konusu incelenmiş ancak mesleki sosyalleşme ile ilgili yeterli sayıda araştırma yapılmamıştır. Oysa öğretmen olmanın bireysel iradeden çok tesadüflere
bırakıldığı ve yapay yollarla öğretmen olma hakkının yaygınlaştırıldığı bir sistemde, mesleki sosyalleşme sürecinin etkililiği konusu daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki sosyalleşme düzeylerine ve mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik görüş ve algıları ile mevcut durumu betimlemek ve mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğini artırmaya yönelik olası durumlara dikkat çekmektir.Tarama
modelindeki bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme düzeylerine ve mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik görüş ve algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik algıları ile mesleki sosyalleşme düzeylerine yönelik algıları arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2013-2014 öğretim yılında
Ankara ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri arasından tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 608 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından ‘Mesleki Sosyalleşme Süreci Etkililik Ölçeği’
ve ‘Mesleki Sosyalleşme Düzeyi Ölçeği’ geliştirilmiştir. Mesleki Sosyalleşme Süreci Etkililik Ölçeğinin Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı 0,869, Mesleki Sosyalleşme Düzeyi Ölçeğinin ise 0,75 olarak hesaplanmıştır. Sınıf
öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine ve mesleki sosyalleşme düzeylerine yönelik algılarını belirlemede yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma işlemleri, normal dağılımın görüldüğü durumlarda
t-testi ve Tek Yönlü Anova, normal dağılımın görülmediği durumlarda Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri
kullanılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik algıları ile mesleki sosyalleşme düzeylerine yönelik algıları arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla korelasyon ve çoklu regresyon
analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.Sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik
algı düzeyleri hizmet öncesi dönem için ‘çoğu zaman’ düzeyinde olup diğer mesleki sosyalleşme dönemlerine
göre en etkili algılanan dönemdir. Bu sonuç, fakültedeki öğrenim döneminin sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşmelerinde en etkili dönem olduğunu göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin işe başlama döneminde sosyalleşme
aşamasının etkililiğine yönelik algıları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğretmenlerin işe başlama döneminin etkililiğine yönelik algıları kadın öğretmenlere göre daha yüksektir. Kıdemi
21 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin eğitim öncesi, alan deneyimleri ve işe başlama dönemlerinin etkililiği ile ilgili
algıları da diğer kıdem gruplarına göre daha yüksektir. Sınıf öğretmenlerinin genel mesleki sosyalleşme düzeyleri
ile ilgili algılarının yüksek düzeyde olduğu ancak cinsiyet ve kıdem boyutunda anlamlı farklılıkların bulunduğu
tespit edilmiştir. Cinsiyet boyutunda fark kadın öğretmenler lehine, kıdem boyutunda ise fark kıdemi 21 yıl ve

537

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
üzeri olan öğretmenler lehinedir. Sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme dönemleri ile mesleki sosyalleşme
düzeyi alt boyutları arasında ise pozitif yönde, düşük düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme dönemlerinin etkililiğine yönelik algıları arttıkça mesleki sosyalleşme düzeylerine yönelik algılarının da olumlu yönde arttığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca çoklu regresyon analizi sonucuna
göre, işe başlama döneminde sosyalleşme aşamasının, öğretmenlerin mesleki sosyalleşme düzeyleri üzerinde anlamlı bir katkısı bulunmamıştır. Bu sonuç, sınıf öğretmenlerinin işe başlamadan önce yaşadıkları mesleki sosyalleşme dönemlerini, işe başlama döneminden daha etkili bulduklarını gösterir niteliktedir.
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Çocuk istismarı karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psiko-sosyal kapsamlı
ciddi bir sorundur (Polat, 2002; Ziyalar, 1999). İstismarın nedenlerinin ve gelişim üzerindeki etkilerinin anlaşılması insan gelişimi konusundaki bilgilerin kapsamı açısından önemlidir (Yılmaz, Irmak, 2008). Bu konuda özellikle aileler çocuk yetiştirme sürecinde bilerek ya da farkında olmadan çocuklarının gelişimini olumsuz yönde
etkileyecek, kimi zaman şiddet, kimi zaman da ihmal şeklinde davranışlar gösterebilmektedirler. Bu nedenle istismar ve ihmalin tanınması, önlenmesi ve müdahalelerde bulunulması gerekmektedir (Bahar vd, 2009). Tarihçe
Toplumların geçmişine bakıldığında çocuklara uygulanan kötü muamelelerin insanlık tarihi kadar eski olduğu
görülmektedir. Çok eski çağlarda, farklı kültürlerde, çocuğun bir mal gibi algılanıp çeşitli biçimlerde kötüye kullanıldığı görülür. Bu çerçevede çocukların doğar doğmaz babaları tarafından öldürülmeleri, köle olarak satılmaları,
tanrılara adak olarak verilmeleri ve boğaz tokluğuna çalıştırılmaları gibi örnekler mevcuttur (Kozcu, 1991). Eski
Atina’da Aristo’nun yaşadığı döneme dek toplumda çocukların öldürülmesi gelenekleri vardı. Roma’da ise aile
babası kanunen çocuklarını atmak, terk etmek, satmak, cezalandırmak, dövmek, öldürmek gibi yetkilere sahipti
(Akyüz, 2013). Bu dönemde aile babasının mutlak yetkisine hiçbir makam karışamazdı (Karadeniz, 1974). Çin,
Hindistan, Meksika ve Peru gibi ülkelerde bebeklerin nehirlere atılmaları sık uygulanan törenlerdendir. M.S. 2.
yüzyılda Efes kentinde yaşamış bir doktor, jinekoloji adlı kitabında, sakat veya erken doğan bebeklerin öldürülmesini önermiştir (Kozcu, 1991). Literatürde çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya
da fiziksel, zihinsel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki gelişimlerini engelleyen ve kaza sonucu olmayan eylemler olarak
ifade edilmektedir (Oral ve ark., 2001; Gürkaynak & Gözütok, 1998; Lynch, 1991; Kozcu, 1991). Değişik tür ve
boyutlarda; dini, ahlaki, teknolojik, toplumsal, kültürel, çocuğun kendisi ile ilgili, ailenin sosyo-ekonomik durumu
ve ebeveynin özellikleri ile ilgili olmak üzere çeşitli kolaylaştırıcı faktörlerle ve bu faktörlerin birbirleriyle etkileşimine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Çoğunlukla gizli kalması, maruz kalan çocuk ve toplum üzerinde uzun
süreli, kalıcı, çok yönlü problemler yaratması ve bir insanlık sorunu olması nedenleriyle multidisipliner yaklaşım
gerektirmektedir (Yalçın, 2011). Çocuk istismarına ilişkin konulara yazılı tarihin başlangıcından itibaren birçok
kaynakta rastlanmasına karşın, toplumun konuya dikkatinin çekilmesi ancak son yüzyıl içerisinde olabilmiştir
(Sicher et all, 2000). Günümüzde halen çocuklar beslenme, bakım veya gözetim yetersizliğinden yaşamlarını yitirmekte, sakat ya da cılız kalabilmektedir. Bazıları yaşamları boyu doğru dürüst bir eğitim görememektedir. Bazı
çocuklar, ana-babaları ya da bazı toplumsal kurumlar tarafından yapılan kötü muameleler sonucu, duygusal ve
fiziksel açıdan örselenmektedir. Çocukların bazıları yetişkinlerin cinsel saldırılarına hedef olurken, bazıları da
küçük yaşta ağır ve uygunsuz işlerde çalıştırılmakta, hatta bir mal gibi alınıp satılabilmektedir (Gökler, 2006).
Çocuk istismarının aile içerisinde de oluşabilmesi sebebiyle çocuğa her açıdan zarar verici ebeveyn tarafından
uygulanan istismar olgusunun belirlenmesi konuyla ilgili toplumun aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla
araştırma ebeveynlerin özellikle hangi demografik değişkenlere bağlı olarak istismar uygulama potansiyellerinin
arttığının ve ya azaldığının tespit edilmesi ve bu durumların çocuk istismarı açısından değerlendirilmesi amacıyla
planlanmıştır.Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Tarama modellerini geçmişte ya da
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak tanımlamaktadır (Karasar (2009). Bu çalışmada da, ebeveynlerin çocuk istismarı potansiyellerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenerek var olan durumun tanımlanmasına çalışılmıştır.Araştırmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılı, bahar
döneminde Düzce ili merkezinde ikamet eden ebeveynler ile bu ebeveynlerin 0-6 yaş çocukları oluşturmuştur.
Düzce ili merkezinde ikamet eden 92 anne ve 66 baba olmak üzere toplam 158 ebeveyn çalışmanın örneklemini
oluşturmaktadır.Bu araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Ebeveyn ve Çocuk Demografik Özellikler
Formu ile Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri (ÇİPE) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile ilgili bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır Ebeveyn ve Çocuk Demografik Özellikler Formu Ebeveyn ve Çocuk Demografik Özellikler Formu’nda çocukların yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, ikamet yeri ile annebabaların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır. Çocuk İstismarı
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Potansiyeli Envanteri (ÇİPE) Joel S. Milner (1976), tarafından geliştirilmiş ve Milner ve Wimberley (1979), tarafından Çocuk İstismarcılarının Belirlenmesi İçin Bir Envanter adı ile yayınlanmıştır. Çocuk hukuku ve koruma
merkezlerinde çeşitli incelemeler ve olgularla ilgili karar vermek amacıyla değerlendirme aracı olarak geliştirilen
ÇİPE’nin Türkçe’ye uyarlaması ilk olarak Öner ve Sucuoğlu (1994) tarafından yapılmıştır. ÇİPE çocuk fiziksel
istismarından şüphelenilen durumlarda ailesel riskin tahmin edilmesini sağlamak üzere hazırlanmış 160 maddelik
bir soru listesidir. ÇİPE’nin psikometrik özellikleri üzerine sayısız geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır
(Robertson ve Milner, 1985; Pruit ve Erickson, 1985; Öner & Sucuoğlu, 1994; Milner, 1994; Kutsal, 2004 ). Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi Araştırmacılar tarafından çalışma öncesi araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan Düzce ilinde ikamet eden anne-babalara ÇİPE uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.Literatürde ebeveynlerin çocuk istismarı potansiyellerini belirlemeye ilişkin çalışmalar olmakla birlikte, ebeveynlerin hangi demografik değişkenlere sahip olduklarında istismar potansiyellerinin arttığını tespit etmek istismarı önlemek açısından oldukça önemlidir. Çalışma sonucunda ebeveynlerin cinsiyet değişkenlerine ilişkin çocuk
istismarı potansiyellerine yönelik anlamlı bir fark bulunmazken, evde yaşayan birey sayısı, gelir durumu ve ikamet
ettikleri yerleşim birimi ve yaş değişkenlerine göre çocuk istismarı potansiyelleri arasında anlamlı fark bulunduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre; -Çocuk istismarının tespit, tedavisinde multidisipliner yaklaşım
esastır. Bu sebeple çocuk istismarı yaşandıktan sonra önlemler ve sağaltım yapılmasından ziyade öncelikle istismarın engellenmesi amacıyla bu ihtimali güçlendiren nedenler üzerinde durulmalı, çocuk veya üye sayısı fazla
olan aileler, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aileler, köy/kasaba gibi yerleşim yerlerinde ikamet eden aileler
üzerinde bilgilendirmeler ve eğitimler yoğunlaştırılmalı, bu aileler belli periyotlarla izlemeye alınmalıdır. -Çocukların en çok risk altında oldukları yer de yine aileleridir. Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin incelemeler özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük aileler üzerinde çalışılmalıdır. -Ailelere çocuk psikolojisi ve davranışları hakkında bilgiler verilmeli, disiplin yöntemlerinde fiziksel cezadan kaçınmaları için alternatif teknikler açıklanmalıdır. -Çocuk istismarına bağlı ölümlerin %61’i önlenebilir durumlardır. Bu sebeple çocuk istismarının önlenmesi
için ailelere yönelik hukuki bilgilendirmeler ve ev ziyaretleri uygulanmalıdır.- -Çalışmada ebeveynlerin çocuk
sayısı yükseldikçe çocuk istismarı potansiyellerinin yükseldiği görülmüştür. Bu sebeple ebeveynlere aile planlaması ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilirken konu çocuk istismarı açısından da ele alınmalıdır. Ebeveynlere her çocuğun özel ilgi ve gereksinimlere ihtiyacı olduğu önemle belirtilmeli, bu ihtiyaçlarının karşılanmasının çocuğun en doğal hakkı olduğu hakkında bilgi verilmelidir.
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Örgütleri yaşayan birer organizma olarak kabul ederek, her örgütün kendine özgü karakteristik özellikleri bulunduğu ve bu özelliklerin onu diğer örgütlerden ayırdığı düşüncesiyle ortaya atılan örgüt DNA’sını, Govindarajan
ve Trimble (2005) bir örgüt içindeki yapı, kültür, çalışan ve sistem döngüsü olarak tanımlamaktadır. Döş (2013)
ise, örgüt DNA’sını bir örgütün kimliği hatta parmak izi olarak görmekte ve her bir örgüt üyesinin ait olduğu
örgütün DNA’sını taşıdığına inanmaktadır (Akt: Döş & Çetin, 2014). Adams ve Adams (1997) da, örgüt kültürünü
canlıların DNA’sına benzetmişler ve kuruluşun DNA’sının da kültürü olduğunu belirtmişlerdir. Kurum kültürünün
beklentilerimizi oluşturan, davranışlarımızı yönlendiren ve elde ettiğimiz tehdit eden sonuçları etkileyen kuralları
koyduğunu ifade etmişlerdir (Özden, 2002 Akt: Işık & Gürsel, 2009). Örgütlerde kurum kültürüne dayalı örgütsel
normlar ve hedefler tarafından şekillendirilen biçimsel rollerin yanında, bireylerin ve grupların kendi çıkarlarını
muhafaza etmeleri veya artırmaları için, diğer bireylerin çıkarlarını isteğe bağlı sosyal etkileme girişimi olarak
ifade edilen politik davranışlar da ortaya çıkabilmektedir (Doğan, Bozkurt & Demirbaş, 2014). Örgütte politik
davranışlar söz konusu olduğunda, örgütte çalışanların resmi olmayan davranışlarla çıkarlarını gerçekleştirmeleri
söz konusudur (Bursalı & Bağcı, 2011). Meşru olmayan ya da etik olmayan politik davranış türlerinin sergilendiği
ve politik davranışların çok fazla olduğu örgütler bazı sorunlar yaşayacaktır(Doğan, Bozkurt& Demirbaş, 2014).
Dolayısı ile bu anlamda özellikle hangi profile sahip örgütlerde, hangi tür ve düzeydeki politik davranışların görüldüğünün bilinmesi önem kazanmaktadır. Zaten örgüt DNA’sının ne olduğunu belirlemedeki amacın en temel
sebebi, tüm çalışanlar gibi bir ömre sahip örgütlerin hayatta kalma sürelerini uzatarak kritik müdahalelerini (iyileştirmelerin) neler olabileceğini belirleyebilmektir (Onay & Ergüden,2012). Bu nedenle hangi tür politik davranışların, hangi okul DNA profilindeki okullarda ne sıklıkta sergilendiğinin bilinmesi okulların varlıklarını sağlıklı
sürdürebilmelerinde önemlidir. Bu anlamda bu araştırmanın amacı bir örgüt olarak öğretmenlerin okul DNA profili ve okul içindeki politik davranışlara yönelik görüşleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1) Öğretmenlerin okullarının DNA profiline yönelik algıları nedir? Öğretmenlerin okullarının DNA profiline yönelik algıları okul türüne, okul büyüklüğüne, öğretmenlerin cinsiyetine ve aynı okulda çalışma sürelerine göre farklılık göstermekte midir? 2) Öğretmenlerin okul içindeki politik davranışlara yönelik görüşleri nedir? Öğretmen görüşleri okul türüne, okul büyüklüğüne,
öğretmenlerin cinsiyetine ve aynı okulda çalışma sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 3) Öğretmenlerin okullarını
algıladıkları DNA profili ile öğretmenlerin okul içindeki politik davranışlara yönelik görüşleri arasında bir ilişki
var mıdır? Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Uşak İli’nde görev yapan 360 ilkokul, ortaokul ve lise öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmada veriler Döş ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen “Örgüt DNA’sı Ölçeği” ve İslamoğlu ve Börü (2007)
tarafından geliştirilen “Politik Davranış Boyutları” ölçeği ile toplanmıştır. Örgüt DNA ‘sı Ölçeği, esnek örgüt,
askeri örgüt, tam zamanlı örgüt, esinlemeler başlangıçlar örgütü, yönetim ağırlıklı örgüt ve pasif saldırgan örgüt
boyutlarından oluşmaktadır. Politik Davranış Boyutları ölçeği ise, tavizci davranmak, iki yüzlü davranmak, göze
girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonucunda da güvenilirliklerinin istenilen düzeyde olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde, t testi tek yönlü varyans analizi, Pearson Momentler Çarpımı katsayısı ve Path
analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri henüz analiz aşamasındadır. Araştırmada öğretmenlerin okullarının DNA
profiline yönelik algılarının okul türüne, okul büyüklüğüne, öğretmenlerin cinsiyetine ve aynı okulda çalışma sürelerine göre farklılık gösterip-göstermediği ortaya konulacaktır. Yine öğretmenlerin okul içindeki politik politik
davranışlara yönelik görüşlerinin okul türüne, okul büyüklüğüne, öğretmenlerin cinsiyetine ve aynı okulda çalışma
sürelerine göre farklılık gösterip- göstermediği belirlenecektir. Araştırmada son olarak öğretmenlerin okullarının
DNA profiline ve okul içindeki politik davranışlara yönelik görüşleri arasındaki ilişki düzeyi tespit edilecektir.
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Modern sonrası toplumun kurumsallaşma yaklaşımlarını, örgütlenme biçimlerini insan yetiştirme ve yetişmiş insangücünü yerleştirme politikaları ve uygulamaları belirler. Eğitim örgütlerini düzenleyen ve işleten mantığı, söz
konusu kurumları bağlayan yasal dayanaklarından okumak mümkündür. Bu okuma, merkezi karar mekanizmalarının aktörleri bağlamında değil de bizzat karardan etkilenen aktörlerin (okul yöneticilerinin algılarıyla) gerçekleştirildiğinde farklı bakış açıları ve değerlendirmelere ulaşılacağı düşünülebilir. Türkiye’de eğitim örgütlerinin
yönetimi, her kademe akademik, politik, sosyolojik, ekonomik ve hukuksal bir sorunsal olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorunsala ilişkin en belirleyici değişken ise eğitim örgütlerini yönetenlerin yetiştirilmesi ve yerleştirilmesidir. Resmi Gazetenin 10 Haziran 2014 tarih 29026 sayısında yayınlandığı üzere Madde 5’de Yönetici olarak
görevlendirileceklerde aranan genel şartlar; Yükseköğretim mezunu olmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını
taşıyor olmak, görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik
görevi üzerinden alınmamış olmak şeklinde açıklanmıştır. Aynı yönetmeliğin 6. Maddesinde ise aranacak özel
şartlar; müdür olarak görev yapmış olmak, müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, kurucu
müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en
az üç yıl görev yapmış olmak, bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha
üstü kadrolarda görev yapmış olmak, bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış
olmak koşullarından en az birini taşıyor olmak biçiminde belirlenmiştir. Madde 20’de de adaylara yönelik sözlü
sınavda dikkate alınacak yeterlilik alanları; analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti, temsil kabiliyeti ve
liyakat düzeyi, muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, genel kültür
olarak açıklanmıştır. Eğitim örgütlerinde nitelikli yöneticilerin bulunması örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde
büyük rol oynamaktadır. Politik, ekonomik ve toplumsal yapıda meydana gelen yenilikler ülkelerin eğitim sistemlerinde zorunlu değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikleri sisteme uyarlayacak olanlar ise okul yöneticileridir.
Günümüzde okul yöneticilerinin rolleri, görevleri ve yöneticilerden beklentiler giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. Eğitim yöneticiliği görevi 14. Milli eğitim şurasında “Eğitim yöneticiliğinde uzmanlaşma, hiyerarşik
ilerleme ve yükselme esas alınacak ve yöneticilerin yetkileri artırılacaktır” ifadesiyle dile getirilmiştir. 19. Milli
Eğitim Şura’sında okul veya kurum müdürlerinin temel rolü nün öğretim liderliği olduğu öncelikli olarak vurgulanmıştır. Devlet okullarında eğitim yöneticisi olmak için lisans derecesine sahip olunması; eğitim yöneticisi adaylarının seçilme ölçütlerinde, okul yöneticileri merkezi olarak yapılan yazılı sınavda başarı; okul müdürlerinin, belli
bir süre görev yapmış müdür yardımcıları arasından seçilmesi; okul yöneticiliğine atanmada, o okula öğretmen
olarak atanma şartlarını taşımanın esas olması ancak atanma şartlarını taşımadan o okula münhasıran norm durumu
değil genel anlamda o okul türüne atanabilme şartı aranması yeterli görülmesi önerileri ilgili komisyonda kabul
edilmiştir. Ayrıca okul yöneticiliğine atanmada, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olma ile okul
müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, akredite edilmiş kurumlarca verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma şartlarının okul yöneticisi seçiminde tercih edilmesi, yöneticilerin seçiminde,
ulusal düzeyde yapılandırılmış Ulusal Eğitim Yöneticiliği Yeterlik Programı'ndan Eğitim Yöneticiliği Yetkinlik
Belgesi alınmasının tercih sebebi olması ve okul yöneticisinin görevlendirilmesinin Okul Müdürü Görevlendirme
Mülakat Komisyonunca yürütülmesi önerileri de benimsenmiştir (http://ttkb.meb.gov.tr/). Bu düşüncelerden hareketle araştırmada, yönetici atama yönetmeliğinden birinci derecede etkilenen okul yöneticilerinin görüşlerinden
yola çıkarak, yönetmeliğin taşıdığı yöneticilik algısı, tanımı, yöneticilik görevine getirilme usullerinin ve izlenen
yolun yarattığı etki, bunlarla birlikte okul yöneticilerinin algılarına göre okul yöneticisi yetiştirme ve atama modeli
önerilerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın problem cümlesi, Eskişehir’de görev yapan okul yöneticilerinin son okul yöneticisi atama yönetmeliğine ilişkin görüşleri, yönetici yetiştirme ve atama usul ve modellerine
dair önerileri nelerdir biçiminde belirlenmiştir.Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş, uzman görüşü, içerik ve kapsam geçerliliği süreçlerinden sonra görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırma grubunu Eskişehir il merkezinde ilköğretim, ortaöğretim, lise kademelerinde görev yapan 50 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yolu
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izlenmiştir, maksimum çeşitleme örneklemi kullanılmıştır. Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi kavramsallaştırma ve kod kategorilerinin geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Kodlama, betimleme, değerlendirme ve yorumlama aşamalarıyla içerik analizi yapılmıştır. Sıklık analizi ve kategorik içerik düzenlemesi yapılarak, kod ve temaları doğrulayacak söylem örneklerine yer verilmiştir.Araştırma sonuçları, çalışma
grubundaki okul yöneticilerinin son yönetici atama yönetmeliğini, uygulamadaki yansımaları açısından büyük ölçüde sorunlu gördüklerini, bununla birlikte okul yöneticilerinin, alternatif yönetici yetiştirme ve atama politikalarına ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar doğrultusunda okul yöneticilerinin, yöneticilerin yetiştirilmesi ve atanması yönündeki beklentilerinden ve önerilerinden yola çıkılarak olası seçenekler tartışılmıştır.
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Denetim davranışı, denetçilerin okulların daha etkili bir öğrenme ortamı haline getirilmesine ve öğrenci başarısının
iyileştirilmesine yardım işlevini yerine getirmesi için sergiledikleri davranışlardır. Glickman vd. (2004) denetleme
davranışlarını dinlemek, açıklamak, cesaretlendirmek, yansıtmak, göstermek, problem çözmek, görüşmek, direktif
vermek, standardize etmek ve pekiştirmek olarak belirlemiştir. Glickman vd., belirledikleri bu denetim davranışlarını karar alma sorumluluğunun denetçide mi yoksa öğretmende mi olduğuna göre yönlendirici olmayan yaklaşım, işbirlikçi yaklaşım, yönlendirici bilgilendirme yaklaşımı ve yönledirici yaklaşımı olarak dört grupta birleştirmişlerdir. Glickman vd'nin tanımlamış oldukları davranışların özellikleri şunlardır (DiPaola ve Hoy, 2008; Nolan
ve Hoover, 2008; Pajak, 2000; Zepeda, 2007): Yönlendirici yaklaşım, emir verme, standardize etme ve sonuçları
pekiştirmeyi içeren türde denetim davranışlarını içerir. Denetçi, yönlendirici bilgilendirme yaklaşımında öğretmene göre daha baskın bir roldedir. Öğretmen sadece denetçinin kendisine önerdikleri içinden tercih hakkına sahiptir. İşbirlikçi yaklaşımda öğretimle ilgili karar alma sürecinde bütün katılımcılar eşitler olarak varsayılır. Yönlendirici olmayan yaklaşımda denetçi, öğretmeni kendi öğretim problemlerini analiz etme ve çözme kapasitesine
sahip olarak görür. Bandura (1997)’ya göre özyeterlik bireylerin olası durumlar ile başa çıkabilmek için gerekli
olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine ilişkin bireysel yargılarıdır.Bandura özyeterlik inancını, son zamanlarda çeşitli disiplinlerle ilgili yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılan değişkenlerden biri olarak tanımlamıştır.
Bandura’ya göre özyeterlik inancı kavramı, bireylerin olası durumlarla başa çıkabilmek için gerekli olan eylemleri
ne kadar iyi yapabileceklerine ilişkin bireysel yargılarıyla ilgilidir (Akt. Akbulut, 2006). Tüm öğretmenlerin bilgi,
tutum, değerler, kendi çalışmaları, öğrencileri, alanları, rolleri, sorumlulukları ve son olarak da öğretim yöntemleri
ile ilgili varsayım ve teorileri içeren inanç sistemleri vardır. Öğretmenlerin, tecrübe, okul etkinlikleri, kişilik, eğitim teorisi, okuma ve diğer kaynaklardan beslenen bu inanç sistemleri öğretim etkinliğinin ilk kaynağıdır (Pajartes,
1992, Williams ve Burden, 1997, Richards, 1998, Akt. Ortaçtepe, 2006). Öğretmen öz-yeterlik inancı konusunda
yapılan çalışmalar incelendiğinde; öz-yeterlik inancı yüksek olan öğretmenlerin, daha planlı, düzenli ve bilinçli
oldukları, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeni yaklaşımlar aramaya istekli oldukları, sınıf yönetiminde pozitif yaklaşımlar kullandıkları, öğrenci başarısını ve motivasyonunu yüksek tutabilmekte daha başarılı
oldukları belirtilmektedir (Akt. Derbedek, 2008). öğretmenlerinin özyeterlik inançları çeşitli nedenlerle cinsiyetlerine, kıdemlerine ve çalıştıkları okulların bulunduğu yerleşim yerlerine, okul türlerine ve eğitim durumlarına
göre farklılaşabilir. Öğretmenlerin özyeterlik inançlarının olumlu olması, eğitim denetçilerinden beklentilerini ve
onlara bakış açısını da etkileyebilir. Araştırmanın amacı, öğretmenlerin özyeterlik inançlarının eğitim denetçilerinin denetim davranışlarını algılamalarına etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır; 1. Öğretmenlerin özyeterlikleri algıları hangi düzeydedir? 2. Öğretmenlerin özyeterlik algıları,
cinsiyet, kıdem, görev yeri, eğitim ve okul türü değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 3. Öğretmenler,
eğitim denetçilerinin denetim davranışlarını nasıl algılamaktadırlar? 4. Öğretmenlerin eğitim denetçilerinin denetim davranışları algısı öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, görev yeri, eğitim ve okul türü değişkenlerine göre farklılık
göstermekte midir? 5. Öğretmenlerin özyeterlilik algıları eğitim denetçilerinin denetim davranışı algısını etkilemekte midir? Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Konya’nın merkez ilçeleri Selçuklu, Meram ve Karatay eğitim bölgelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 8283 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden önce tabakalı sonra basit tesadüfü yöntemle şehir merkezinden 386, köy ve kasabalardan
386 olmak üzere seçilen 772 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, Ünal (2012) tarafından geliştirilen Eğitim Denetçi
Davranışları Algı Ölçeği ve Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilip, Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya
(2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Öğretmen Özyeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Öğretmenlerin özyeterlikleri algıları öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi boyutlarında çok az yeterli, öğrenci katılımı boyutunda oldukça yeterli düzeydedir. 2. Öğretmenlerin özyeterlik algıları, cinsiyet, kıdem, görev yeri, eğitim durumu ve okul türü değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. 3. Öğretmenler, eğitim denetçilerinin denetim davranışları algısının rehber boyutuna ilişkin algı puanı "katılıyorum",
yönlendirici, fonksiyonsuz ve işbirlikçi boyutuna ilişkin algı puanları "orta derecede katılıyorum" düzeyindedir.
4. Öğretmenlerin eğitim denetçilerinin denetim davranışları algısı öğretmenlerin kıdem, görev yeri, eğitim durumu
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ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5. Öğretmenlerin özyeterlilik algıları, eğitim
denetçilerinin denetim davranışı algısını etkilemektedir.

KAYNAKÇA
Akbulut E. (2006). Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Özyeterlik İnançları, Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (2), 24-33.
Derbedek, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin özyeterlikleri
üzerindeki etkileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ortaçtepe D. (2006). The Relationship Between Teacher Efficacy and Profesional Development Within The Scope
of An Inservice Teacher Education Program, Bogaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Çapa, Y., Çakıroğlu, J., ve Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers‟
sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30 (137), 74–81.
DiPaola, M.F., & Hoy, K.H. (2008). Principals improving instruction: Supervision, Evaluation and Professional
Development. Boston: Allyn and Bacon.
Glickman. C.D., Gordon, S.P., & Ross-Gordon, J.M. (2004). Supervision and instructional leadership: a development approach (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Nolan, J.F., & Hoover, L.A. (2008). Teacher Supervision & Evaluation: Theory into Practice (2nd ed.).
Hoboken, N.J. Wiley. Pajak, E. (2000). Approaches to clinical supervision: Alternatives for improving instruction
(2nd ed.). Zepeda, S.J. (2007). Instructional supervision: Applying tools and concepts (2nd ed.). NY: Eye on
Education.
Ünal, A. (2012). Development and validation of supervisory behaviour description scale. Educational Research
and Reviews, 8(2), 69-76.

Anahtar Kelimeler:Öğretmen Özyeterlik Algısı, Eğitim Denetçisi, Denetim Davranışı.

547

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Teacher As A Leader: A Study On Educational Leadership
Dr. Bayram KÜÇÜKOĞLU
Ankara Üniversitesi

Hülya KÜÇÜKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

As Kilcher (1992) Lieberman & Miller (2004 (Ash & Persall, 2000; Lieberman, 1992; McCay, et al., 2001).
(Lumsden 1994). (Hess and Kelly 2007). (Hatfield, Blackman, & Claypool, 1986). Gardner (1990) states, “ teaching and leading are indistinguishable occupations, but every great leader is teaching and every great teacher is
leading”. However when we talk about leadership in school settings, it is generally the principals and administrations that come to our mind as symbol of authority and power. Teachers are not viewed as leaders as other groups
within the system are, such as principals (Hatfield, Blackman, & Claypool, 1986). This idea shapes the role of the
teachers in the traditional position. The role of the teachers changed throughout the years and interest in teacher
leadership increased during the early part of the twentieth century, with the roles of the teacher changing from
authoritative disciplinarians into facilitators: supportive coaches and, good listeners who are sensitive to the needs
of the learners. Although there are many factors that contribute to teacher effectiveness such as subject-matter
knowledge, preparation, and experience, these factors do not necessarily make effective teachers. Rather, teachers’
ability as a leader to motivate their students is a vital aspect that is often overlooked but plays a great role in their
performance (Lumsden 1994). Teachers are the leaders who have the responsibility of managing learning in the
classroom. School leadership is central to student achievement (Hess and Kelly 2007). The stakeholders on the
educational settings as well as the administrators, need to count on the teachers as the leaders of the educational
settings. At the first part of the study the definition of leadership will be given and than the data collected from the
classroom teachers on their opinions about themselves as leaders in the classroom will be analized. The purpose
of this study is to shed a light on the issue of school leadership as it paves the way to sucessful societies. “Teacher
leaders can transform schools into communities that prepare students for citizenship and work in a complex, technological, and democratic society” (Lieberman & Miller, 2004, p.12).The data of this current study was collected
through an online questioneer. Teachers of different classroom environments were chosen as the participants of
the study. The number of participants is not clear yet as the collection of data is still being continuing. The main
purpose of the study is to identify the perception of the teachers’ about themselves as being the leaders of the
classroom. With the analized data, the researchers hope to get a general picture of the issue of leadership in school
settings. Teachers’ opinions and perspectives about school leadership is the core of this study and it is hoped to
make contributions to the leadership studies conducted in Turkey. As the data collection tool, 90 statements were
chosen to create a rich, diverse collection of ideas which will give a general picture of the participants’ ideas. The
scale used was a five point Likert-type scale. While analyzing the data, “strongly agree” and “agree”statements,
undecided and “strongly disagree” and “disagree” statements” were used and the data was calculated accordingly.
Also data for the demographic information was collected from all the participants at the beginning part of the
questioner.As the process of collecting data is still being continued, the results of the study is not clear yet.
However the results of the study will give a clear idea about how teachers engaged in school leadership and their
opinions on how they see themselves as leaders. The collected data will hopefully serve as a a tool to be used for
the future policies about leadership studies which might be added into the curriculum of educational faculties. The
results of the study will also help the decision makers to redefine the role of the teachers . In the twenty-first
century, it is part of the teachers’ role to act as democratic leaders and lead their students to a more successful
future both academically and socially.
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Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme Eğilimlerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Faruk LEVENT
Marmara Üniversitesi

Arş. Gör. Mustafa DERVİŞOĞULLARI
Marmara Üniversitesi

Çatışma, Merriam-Webster (2015) sözlüğünde “belli bir amaç için bir mücadele; insanlar, gruplar gibi iki taraf
arasında genellikle öfkeli tartışma ile sonuçlanabilen güçlü anlaşmazlık” olarak tanımlanmaktadır. Karadağ ve
Tosun (2014), iki birey arasındaki ilişki durumunda bir bireyin davranışlarının diğer bireyin ihtiyaçlarına ters düşmesi, diğer bireyin ihtiyaçlarını engellemesi ya da değerlerinin uyuşmaması durumunda ortaya çıkan sürtüşme
olarak ele alınabileceğini ifade etmektedir. Üniversite ortamı, öğrencilerin farklı deneyimlere maruz kalmalarını
sağlamaktadır. Öğrenciler burada; deneyim, kültür, bilgi ve yetenek alışverişi için çeşitli fırsatlara sahip olmaktadır. Ayrıca öğrenciler cinsiyet, politik ideoloji, dini inançlar, yaşam tarzları gibi çeşitli gruplar oluşturabilmektedir
(Mulatie, 2014: 14-15). İnsanların kendi görüşlerinden farklı görüşlere sahip birileri ile karşılaşmaları; sürtüşme,
boşa geçen zaman, incinen duygular ve hoş görünmeme durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kişiler arası farklılıkları yönetmek kolay değildir ve bu farklılıkların doğru olmayan yönetimi, duygusal yaralar oluşturmakta; enerjinin ihtiyaç duyulan yere yöneltilmemesine ve moralin bozulmasına yol açabilir. Buna karşın eğer
çatışmalar etkili bir şekilde yönetilirse sonuçları olumlu olacaktır (Kindler, 1996). Çatışmalar, örgütler içerisinde
bireylerin zamanlarının önemli bir kısmını alan ve onları uğraştıran en önemli konulardan birisidir. Örgütlerde
farklı çalışma alışkanlıklarına sahip çalışanlar bir araya gelerek büyük başarılar elde edebildikleri gibi, bu durumlarda bir çok tartışmalar da ortaya çıkabilmektedir (Baykal ve Kovancı, 2008: 21). Geleceğin öğretmenleri olan
bugünün öğretmen adaylarının sosyal bir etkileşim alanı olan okul ortamında; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında değişik şekillerde oluşabilecek çatışma durumlarında çatışma çözme becerilerine sahip
olmaları önem arz etmektedir. Bu çalışmada çeşitli bölümlerde eğitim alan eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma
çözme eğilimlerinin bir takım değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.Araştırmada genel tarama modellerinden karşılaştırma türü tarama modeli kullanılmıştır.Eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmen adaylarının
çatışma çözme eğilimleri; cinsiyete ve çatışma çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim alma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir.

KAYNAKÇA
Akbalık, G. (2001). Çatışma çözme ölçeği’nin (üniversite öğrencileri formu) geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16), 7-13.
Amason, A.C., Thompson, K.R., Hochwarter, W.A., & Harrison, A.W. (1995). Conflict: An important dimension
in successful management teams. Organizational Dynamics, 24(2), 20-35.
Baykal, K. ve Kovancı, A. (2008). Yönetici ve astlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir araştırma.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(3), 21-38.
Conflict. (2015). In Merriam-Webster.com. http://www.merriam-webster.com/help/citing.htm adresinden erişilmiştir.
Karadağ, E. ve Tosun, Ü. (2014). Çatışma eylem stilleri ölçeği (ÇESÖ): Türkçe’ye uyarlanması dil geçerliliği ve
ön psikometrik incelemesi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 1, 45-69.
Karcıoğlu, F. ve Kahya, C. (2011). Lider-üye etkileşimi ve çatışma yönetim stili ilişkisi. Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Esntitüsü Dergisi, 15(2), 337-352.
Kılıç, S. (2006). Özel Okul Öğretmenlerinin Çatışma Yaklaşımları ile Çatışmayı Yönetme Stilleri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kindler, H. S. (1996). Managing Disagreement Constructively: Conflict Management in Organizations. Crisp Publications, USA.
Kirişçi, A. (2010). Öğretmenlerin Kültürel Değerleri ve Çatışma Yaklaşımları. Yıldız Teknik Üniveritesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

550

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Mulatie, M. (2014). Intergroup bias among Addis Ababa University students. International Journal of Psychology
and Counselling, 6(2), 14-17.
Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of Management Journal,
26(2), 368-376.
Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. The International Journal of Conflict
Management, 13(3), 206-235.
Thomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management: Reflections and update. Journal of Organizational Behaviour, 13, 265-274.

Anahtar Kelimeler:Çatışma, çatışma çözme, öğretmen adayları, eğitim fakültesi öğrencileri.

551

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
The Effect Of Learner-Directed Scientific İnvestigations On Students' Questioning And Their Nature Of
Science Views
Arş. Gör. Banu AVSAR ERUMIT
Indiana University

In teaching science, inquiry has become a widely used approach through which students are actively involved in
scientific processes. The NRC addresses common core aspects of inquiry from students’ perspectives. These aspects include; “(1) learners are engaged by scientifically oriented questions, (2) learners give priority to evidence
(3) learners formulate explanations from evidence to address scientifically oriented questions, (4) learners evaluate
their explanations in light of alternative explanations, particularly those reflecting scientific understanding, (5)
learners communicate and justify their proposed explanations” (NRC, 2000, p.25). The ability of asking questions
that can be answered through investigations is the first, and one of the most important, components of scientific
inquiry. To be able to successfully carry out investigations, testable questions are needed. If students do not start
with an appropriate question, they will have difficulty during the rest of their investigations unless they modify
their questions and restart their investigations. However, asking a new question and designing a new investigation
can be a waste of time for students and teachers. Also, an investigable question is not always a “good” investigable
question. In other words, if an investigable question is either too broad or lacks details, students are not able to
take action on the question right away The purpose of this study was to determine whether or not students asked
more investigable and more specific and detailed questions about earthworms after they were given opportunities
to observe and investigate these creatures in an environmentally based inquiry unit. We also looked for evidence
that they connected Nature of Science (NOS) aspects to their scientific inquiry to see if they were able to transfer
their NOS understanding to a new scientific phenomenon. Although scientific inquiry and nature of science are
related, these two do not completely refer to the same thing. Scientific inquiry refers to the science processes
including making observations, collecting and analyzing data, and constructing explanations. On the other hand,
NOS is related to epistemology of science (Lederman, 2007). Literature shows that integrating NOS into inquiry
lessons is effective on the development of students’ NOS views (Schwartz et al., 2004). The explicit and reflective
approach seems to be an effective approach to enhance students’ NOS understanding (Akerson et al., 2000;
Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). Because the explicit-reflective approach seems an effective approach for developing students’ NOS views, we aimed to utilize this approach in our unit. We contextualized NOS in an inquiry
unit to assess students’ ability of applying their understanding of NOS in another content.The study was conducted
in two sections of a scientific inquiry class in a Midwestern University. The first author was the instructor of one
of the sections. The participants of the study included 28 non-science major freshmen and sophomores: 15 students
from the first section and 13 students from the second section. Although there were about 40 students in both
sections, only 28 of them agreed to participate in the study. In the first week of the semester, students received an
information sheet about the research and signed up if they wanted to participate in the study. A departmental
secretary collected and kept the information sheets with students’ decision until the end of the semester. The instructors did not learn who would participate in the study until after the semester ended to eliminate bias in students’
grades. Regardless of their decision for participation, all students engaged in the same activates throughout the
semester. However, students who did not want to participate were excluded from the analysis. Our research method
followed that of an action-research approach and involved the use of multiple data sources. Data sources included
Earthworm Activity Field Guide (See Appendix A), the post-reflection sheet (See Appendix B for questions), The
Views of Nature of Science version B Questionnaire (VNOS-B) (Lederman et al., 2002) (See Appendix C for
questions), and audio records of small group discussions when students were creating and selecting questions for
the first and the second investigation and when they were in the field.The questions written by the students from
two sections were compiled and analyzed by the first and the second author separately. Coding categories for the
initial analysis were adopted from Chin (2002) and Institute for Inquiry (2006). Based on this initial analysis,
questions of the 1st day, 2nd day, and future investigations were sorted as non-investigable and investigable. Types
of investigable questions were also categorized by using the typology created by Chin (2002). After the initial
analysis, the first author identified and developed two main categories for students’ investigable questions. These
categories were (a) general (broad) and (b) specific (detailed). Although some questions met the criteria for being
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investigable questions, these questions were still broad and needed to be narrowed down in order to start the investigation. Questions, which were too broad, and not time, location, or task specific were categorized as general
questions. Questions, which were more detailed, ready for action, and time, location, or task specific were categorized as specific questions. In other words, specific questions enabled investigators to start the investigation without narrowing down the question. During the second round of the analysis, investigable questions were also
labeled as general (broad) and specific (detailed). There were less than 5% difference between the first and the
second authors’ analyses of the type of the questions. Two investigators compared coding and discrepancies were
resolved through discussion and consultation with the data. After discussion, 100% agreement was reached.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Düzeylerine ve Bilgisayar Destekli Öğretime
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Toplum olarak içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmemiz ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız
için üzerinde düşüneceğimiz en önemli konu eğitim sistemidir. Bu alanda birçok çalışma yapılmıştır (Çağıltay,
Çağıltay, Çakıroğlu ve Çakıroğlu, 2001; Tarman ve Baytak, 2011; Wall, Higgins ve Smith, 2005) ve yeni programlar ile yeni projeler hayata geçirilmiştir. Fakat hala istenilen düzeyde sonuçlar alınamamıştır. Bu sorunlar üzerine yapılan çalışmalarda oluşan genel izlenim, başarısızlığın öğrencilerden ya da teknolojik yetersizliklerden kaynaklandığı düşüncesidir. Burada göz ardı edilen önemli bir sorun, problemlerin öğretmen eğitiminde yani eğitim
fakültelerinde aranmamış olmasıdır. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin eski cazibesinden uzaklaşmış olması öğrenci
kalitesini düşürmüş, bu da eğitim başarısına yansımıştır. Teknoloji çağında yaşıyor olmamız ve akıllı tahtalar,
tabletler ve benzer birçok cihazların hızla eğitim ortamına giriyor olması, onları kullanacak olan öğretmenlerinde
bu alanda donanımlı olmalarını gerektirmektedir. İlk tasarımı 1830 yılında yapılan bilgisayarlar günümüze kadar
farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmış ve yeni doğan ihtiyaçlara cevap vermek için de sürekli geliştirilmiştir
(Kaya, 2006). Türkiye’nin bilgisayarlarla ilk olarak 1960’lı yıllarda tanışması ve bilgisayar destekli öğretimde
istenilen seviyede olmaması, Türkiye açısından büyük bir zaman kaybı olmuştur (Engin, Tösten ve Kaya, 2010).
Öte yandan, fen bilgisi konu itibariyle bünyesinde birçok soyut kavram barındırmaktadır. Soyut kavramların somutlaştırılması ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için kavramların birçok duyu organına hitap ediyor olması
gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılan araştırmalar bilgisayar destekli öğretimin tüm bu sorunlara çözüm sunduğunu
göstermektedir. Fakat sınıflarda bilgisayar veya akıllı tahta olması bu sorunları tek başına çözmeyeceği için bunları
kullanacak olan fen bilimleri öğretmenlerinin de bu alanda uzman olmaları ve öğretim yöntemlerinin içerisinde
bilgisayarları etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir çünkü birçok öğretmenin hala bilgisayarları etkili kullanamıyor olmaları oldukça düşündürücüdür (Wall, Higgins ve Smith, 2005). Bu nedenle mevcut çalışma bu problem üzerinde yoğunlaşmış ve fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimi üzerinde durmuştur. Bu çalışmada fen bilgisi
öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma düzeyleri ile bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı hakkındaki bilgi ve
becerilerinin, onların meslek hayatlarına nasıl yansıyacağı araştırılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından
gerekli alan yazın taraması yapıldıktan sonra bir araştırma problemi oluşturulmuş ve çalışma bu araştırma sorusuna
cevap bulmak ve alan yazına yeni bulgular ve sonuçlar sunmak adına gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar ‘Kayseri
Erciyes Üniversitesi 4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar kullanabilme becerileri ve bilgisayar destekli öğretime olan bakış açıları nasıldır?’ sorusuna cevap aramıştır. Araştırmanın alt problemleri ise aşağıdaki
gibidir; 4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının üniversiteye gelmeden önceki bilgisayar okur-yazarlık becerileri,
onların eğitimde bilgisayarı kullanma düzeylerini ve bilgisayara olan bakış açılarını nasıl etkiler? 4. Sınıf Fen
Bilgisi öğretmen adayları, üniversitede almış oldukları Temel Bilgisayar derslerini gerek bilgisayar kullanabilme
düzeyi gerekse öğretmenlik mesleği açısından yeterli görüyorlar mı? Neden? 4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime olan bakış açıları nasıldır?Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu-bilim deseniyle yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışmaya, Erciyes Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden 4’ü kadın 2’si erkek olacak
şekilde altı (6) öğrenci amaçlı örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Ayrıca katılımcıların mezun oldukları lise türü
dikkate alınarak Genel Lise ve Anadolu Lisesi mezunu öğrencilerden seçim yapılmıştır. Katılımcılar; Adem, Burak, Canan, Derya, Ece ve Filiz isimleriyle kodlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından gerekli
alan-yazın taraması yapıldıktan sonra 13 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmeler
ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmada görüşme yönteminin kullanılmasının sebebi, katılımcıların
konu hakkındaki görüşlerini görüşme soruları ve bunlara ilaveten sonda sorularıyla detaylıca öğrenmeye çalışmaktır. Araştırma öncesinde ve görüşme sırasında katılımcılardan sözlü olarak izin alınmış, kimliklerinin gizli
tutulacağı ve hiçbir şekilde isimlerinin açığa çıkarılmayacağı taahhüt edilmiştir. Elde edilen veriler yine nitel veri
analizi olan betimsel analiz yöntemiyle kodlara ayrılmış ve oluşturulan kodlardan temalar elde edilmiştir. Oluşturulan temalar; “Bilgisayarla tanışma ve kullanma amacı, Bilgisayar kursuna katılım, Üniversiteye gelmeden önce
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bilgisayar kullanma sıklığı, Üniversiteye başlamadan önce kendi bilgisayarına sahip olma, Temel bilgisayar dersinin yeterliliği, Pedagojik formasyon derslerinin bilgisayar kullanımına etkisi, Herkes bilgisayar kullanmasını
bilmek zorundadır düşüncesine katılım, Bilgisayar destekli eğitimin avantaj ve dezavantajları, Bilgisayar ve programlarını kullanma düzeyi, Öğretmenlik yıllarında bilgisayar kullanımı, Öğretmenin bilgisayarı kullandığı alanlar,
Bilgisayar destekli eğitimin sosyal-iletişim ve sağlık yönünden zararları, Tablet hakkındaki düşünceler’ dir. Çalışmanın iç geçerliğini arttırmak için katılımcılar ile uzun süreli etkileşim ve görüşme sırasında sıklıkla katılımcı
teyidi sağlanmıştır. Görüşme sorularının oluşturulması, verilerin analiz edilmesi ve bulguların verilmesinde uzman
görüşü alınmıştır. Çalışmanın iç güvenirliğinin sağlanması için de bulguların yorum yapılmadan olduğu gibi aktarılmasına özen gösterilmiştir. Tema ve kodların oluşturulmasında bir fen bilgisi öğretmeni ve üç fen eğitimi
uzmanından görüş alınmıştır.Katılımcılardan Ece ve Filiz üniversiteye gelmeden önce bilgisayar programları üzerine bir kursa katılmış fakat elde edilen bulgular kursa katılan adayların bilgisayarı derslerinde ve ödevlerinde daha
başarılı kullanabildiği sonucu doğurmamıştır. Burak dışında diğer tüm görüşmeciler üniversitede almış oldukları
bilgisayar dersini yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu yetersizliği Derya ve Filiz ders öğretmeninin donanımsızlığına, Adem, Canan ve Ece öğretim üyesinin anlatım yöntemine bağlamışlardır. Derslerin uygulamadan
ziyade teorik geçtiğini söylemişlerdir. Bir başka bulgu olarak, öğretmen adaylarından Filiz dışındaki tüm katılımcılar alan eğitimi derslerinde verilen ödev, etkinlik veya projelerin bilgisayar kullanma düzeylerine, Adem, Canan,
Ece ve Filiz’ de fen bilgisi öğretmenlik alan becerilerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların
hepsi fen derslerinin bilgisayar destekli öğretim yaklaşımıyla daha etkili hale geldiğini ifade etmişler, Adem, Burak ve Derya bu yaklaşımın hiçbir dezavantajı olmadığını, Burak ve Filiz dezavantajı ders öğretmeninin kendisinin
yaratacağını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan Filiz ve Canan dışındakiler fen dersliklerinde mutlaka bilgisayar
bulunması gerektiğini, Filiz ve Canan ise sınıflarda bilgisayarın olsa iyi olacağını ama olmaması durumunda da
fen derslerinin aktif bir şekilde yürütülebileceğini söylemişlerdir. Son olarak “Fatih Projesi” kapsamında her öğrenciye bir tablet dağıtılmasına sadece Adem olumlu yaklaşmış, diğer katılımcılar bu projenin faydalı olmayacağını veya zararlarının daha büyük sorunlara yol açacağını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğretmen adaylarının
görüşlerine göre eğitim fakültelerinde verilen bilgisayar derslerinin içeriğinin öğretmenlik yeterliği açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının bilgisayarları
derslerinde çok iyi bir şekilde kullanabiliyor olması gerekmektedir. Üniversiteye gelmeden önce bilgisayar ve
bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanamayan öğretmen adaylarının alan eğitimi derslerinde karşılaştıkları
ödev ve projelerde de sıkıntıya düşmeleri kaçınılmazdır. Yapılan bu araştırmada katılımcılar bu derslerde karşılaştıkları zorlukları ya kendi başlarına ya da arkadaşlarından yardım alarak halletmek zorunda kaldıklarını söylemişlerdir. Bu yönüyle katılımcıların birçoğu bilgisayar programlarını “Temel Bilgisayar” dersinde değil, alan eğitimi derslerindeki ödev ve projelerinde kendi başlarına öğrenmiş olduklarını ifade etmişlerdir. Adayların hepsi
bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı hakkında “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinde bilgi sahibi olmuşlardır.
Fakat yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara göre katılımcıların bilgisayar destekli öğretimden anladıkları sadece
bilgisayar eşliğinde ders anlatılması veya akıllı tahtalarla ders işlenmesi olarak görülmüştür. Araştırmada çıkan bir
diğer sonuç ise, katılımcılardan sadece Adem’in “Fatih Projesi” kapsamında dağıtılan tabletleri faydalı bulduğu,
diğer katılımcıların ise bu projenin amaçlanan hedeflere ulaşamayacağı düşüncesinde olmalarıdır. Buna gerekçe
olarak ise katılımcılar, tabletlerin çocuklarda sosyal-iletişim ve sağlık yönünden birtakım problemlere yol açacağını ve bu problemlerin projenin faydalarını gölgede bırakacağı fikrini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar öğrencilere tablet dağıtmak yerine fen bilimleri derslik ya da laboratuarlarının bilgisayar veya akıllı tahtalarca donatılmasını ifade etmişlerdir. Araştırmacılar, lisans döneminde bilgisayar destekli öğretim adı altında zorunlu ya da
seçmeli bir dersin verilmesi gerektiği görüşündedirler ve bu dersin bilgisayar ve fen eğitimi alanında uzman kişilerce verilmesini önermektedirler.
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Bandura (1997) defined self- efficacy construct as “the beliefs in one’s capability to organize and execute the
courses of action required to produce given attainments” (p. 3). The construct of self-efficacy has two dimensions:
self-efficacy and outcome expectancy. Self-efficacy refers to confidence that action will be done successfully
while outcome expectancy is related to motivation that results of action will be satisfactory (Bandura, 1997). By
introduction efficacy into academic discipline, teacher efficacy has become important construct in teacher education. Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, and Hoy (1998) defined teacher efficacy as “the teacher’s belief in his or
her capability to organize and execute courses of action required to successfully accomplish a specific task in a
particular context” (p. 233). Teacher efficacy has been associated with teacher effectiveness and teacher behavior
in classroom (Çakiroglu, 2008). Strong efficacious teacher show more enthusiasm for teaching (Allinder, 1994),
spend more time in teaching (Enochs & Riggs, 1990), whereas teacher with low efficacy show avoiding behavior
about teaching (Riggs, 1995). Similarly, teacher efficacy is important factor in elementary teacher to determine
quality of science teaching in classroom (Schoeneberger & Russell, 1986). In line with this idea, Enoch and Riggs
(1990) stated that belief of elementary teachers about teaching science is critical element in teaching performance.
Therefore, a number of studies have been conducted with elementary science teacher, it has been founded that they
see science as a difficult subject to teach (Appleton, 2003), do not have confidence their ability to teach science
(De Ture, Gregory, & Ramsey, 1990) and spend less time teaching science (Good & Tom, 1985). This low selfefficacy of these inservice teachers might be stemmed from field experiences during teacher education (Mulholland & Wallace, 2001). If preservice science teachers graduated with inadequate teaching experience, they will be
likely to teach poorly, use didactic teaching, and even avoid teaching science (Appleton & Kindt, 1999). Concerning this issue, Bursal (2008) claimed that well-designed science methods courses help preservice science teacher
develop science teaching efficacy. Research about science methods course demonstrated that there was increase
in science teaching efficacy belief at the end of the course (e.g. Gunning & Mensah, 2010; Palmer, 2006). Although
there are such studies investigating effectiveness of science methods course in the literature, limited research has
been conducted so far in Turkey. Therefore, purpose of this study is to examine effect of science methods course
on science teaching efficacy beliefs of Turkish preservice science teachers.This study was conducted with 34 third
year Turkish preservice science teachers in the context of the science methods course in which pre-service science
teachers were presented a context of science teaching methodologies. In science methods course participants were
provided instructional activities and course assignments based on mastery and vicarious experiences, and verbal
persuasion (Bandura, 1977). Through the course participants were assigned with lesson planning activity and present it to the peers. Each presentation of lesson plan was followed by class discussions. During this process all
participants were given some feedback by instructor and their peers every week on their lesson plans and presentation. In this study, Turkish version of The Science Teaching Efficacy Belief Instrument (STEBI-B) (Enochs &
Riggs, 1990) adapted by Tekkaya, Çakıroğlu and Özkan (2002) was used. This instrument is composed of 23 items
in five-point Likert-type scale ranging from strongly agree to strongly disagree. This scale is divided into two
subscales which are personal science teaching efficacy (PSTE) and science teaching outcome expectancy (STOE).
PSTE subscale has 13 items whereas STOE subscale includes 10 items. This instrument was implemented at the
beginning and end of the science methods course. To analyze effect of science methods course on science teaching
efficacy, paired-samples t tests will be conducted.After analysis of data, it is expected that science methods course
play important role in development of science teaching efficacy belief of Turkish preservice science teachers.
More specifically, it is expected that there is a statistically significant increase in the mean scores of the PSTE and
STOE scores from at the beginning of science methods course and to at the end of this course.
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The Investigation Of Basic Process Skills Of Primary Students In Terms Of Some Variables
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The ability to use science process skills for everyday problems is important for individuals living in a rapidly
developing society. Individuals with these skills have the ability to make a major contribution to the improvement
of society. Burke (1996) claims that science process skills may help students organize the knowledge while they
are learning. Rillero (1998) emphasizes that individuals who cannot use science process skills will have difficulty
succeeding in daily life in a general sense, as the development at science process skills enables students to gain
the skills necessary to solve everyday problems (Kazeni, 2005). As for the definition of science process skills,
these skills are defined as tools that acquire information about the world and order this information (Osborne &
Freyberg, 1985; Ostlund, 1992).The basic process skills consists of observing, classifying, communicating, measuring, using space/ time relationships, using figures, inferring and predicting (Yeany, Yap, & Padilla, 1984; Germann, Aram & Burke, 1996; Padilla, 1990). By analyzing studies conducted in Turkey, it can be seen that there
are very few studies on basic process skill levels of primary students. For that reason, this study aims to investigate
basic process skills of primary students in terms of some variables. Problem How do basic process skills of primary
students differ in terms of some variables? Sub-problems 1. Are there any significant differences between basic
process scores of primary students related to gender? 2. Are there any significant differences between basic process
scores of primary students regarding their grade level? 3. Are there any significant differences between basic
process scores of primary students regarding where they live? 4. Are there any significant correlation between
basic process scores and academic achievement scores of primary students?
Participants The study population consisted of 1272 primary students (3rd, 4th and 5th grade students) from a
village (N=312), a town (N=308), a district (N=316) and the city center (N=336) of a province located in Aegean
region of Turkey. The design of the study This quantitative study was carried out as a survey, which possesses
three basic characteristics: (1) the collection of data (2) from a sample (3) by asking questions, in order to describe
its aspects (Fraenkel & Wallen, 2006). Instrumentation “Test of Basic Process Skills-BAPS” adapted to Turkish
by Aydoğdu and Karakuş (2014) developed by Padilla, Cronin and Twiest (1985) towards primary students was
used as the data collection instrument. BAPS consist of 31-item multiple choice i.e. observation, inference, prediction, measurement, communication, and classification (each of six questions). The reliability for the scale is
(KR–20) 0.82. Data Analyses SPSS 16.0 packet program has been used for the analysis of data gained after the
applications
The results of the study showed that basic process skills of primary students are not at a satisfactory level. Other
results revealed that basic process skills of primary students differed on their grade level and (village, town, district
and city center) where they live. Finally, results indicated that a positively significant relationship was found
between their basic process skills and achievement in the course of primary students.
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Examining Physics-related Personal Epistemology and Motivational Factors Among Turkish High School
Students
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In last decades, personal epistemology – students’ ideas about knowledge and knowing- has become one of the
fastest growing areas of research in education. Personal epistemology has been associated with high school students’ learning strategies (Hammer, 1994), conceptions of learning (Tsai, Ho, Liang, & Lin, 2011), motivation
(Buehl & Alexander, 2005), academic achievement (Lodewyk, 2007), and self-regulated learning (Lin, Liand &
Tsai, 2012). Understanding the function of personal epistemology on students’ learning is important to design
better learning environments. Personal epistemology is a base for learning about the nature and development of
science knowledge in the classroom (National Research Council, 2007). Students’ ideas about knowledge and
knowing guide their actions to acquire knowledge and to participate in activities (Hofer, 2000; Muis, 2007). In this
view, students’ personal epistemology may relate to their motivational strategies including self-efficacy, task value, goal orientations and control of learning belief to learn physics. Recently, researchers have emphasized the
importance of examining the indirect influence of personal epistemology on students’ learning (Muis, 2007).
Schommer-Aikins et al. (2005) suggested that personal epistemology’s powerful influence is likely hidden because
many of their effects occur through indirect ways rather than direct ones. Understanding the function of personal
epistemology on students’ motivation and its indirect influence on students’ achievement helps the effort cultivating motivation for learning physics at schools. Students’ age may play an important role on the developments of
personal epistemology and motivation (Buehl, 2008; Zimmerman, 2000). At early ages, students develop general
personal epistemology that stands for a combination of their general personal epistemology (Muis et al., 2006).
When students enter high school, they are more likely to be exposed to some changes in the level and specificity
of content. One of the changes students are exposed to is a division within specific academic disciplines; for
example science as physics, chemistry, and biology. Students at high school level then are expected to start developing more specific beliefs across domains; for instance, ideas about physics knowledge versus biology
knowledge (Muis et al., 2006). Therefore, there is a need to determine the relationship between the personal epistemologies and the motivation with high school students who just start developing ideas and motivational strategies
in physics (Moschner et al., 2008). The purpose of this study is to examine the relationship between personal
epistemology and motivation and how these two constructs can account for achievement in physics. The conceptual model of this study and the relationships between the variables are based on the previous studies and Muis’s
(2007) theoretical assumptions. Although a number of motivational beliefs can be included in the model, five of
them seem particularly important, including self-efficacy, control of learning beliefs, task value, extrinsic and
intrinsic goal orientations (Linnenbrink & Pintrich, 2002). The link in the conceptual model specifies the effect of
personal epistemology on motivational strategies. This study tests the hypothesis that the dimensions of personal
epistemology including justification, development, source and certainty of knowledge were correlated to motivational strategies including self-efficacy beliefs, control of learning beliefs, task value, and extrinsic and intrinsic
goal orientations. Additionally, it was also hypothesized that motivational variables predict students’ achievement
in physics. Research Questions 1.What proportion of variance in physics achievement is explained by personal
epistemology and motivational strategies in (among) Turkish high school students? 2.To what extent do the dimensions of personal epistemology express the motivational strategies that students use in physics in Turkey? 3.To
hat extent do the dimensions of personal epistemology indirectly predict students’ achievement in physics through
the mediation of motivational strategies? 4.To what extent does the hypothesized SEM fit the data obtained from
students in Turkey?

Convenience sampling was used in this study (Creswell, 2007). Because of convenience to the researcher, three
high schools located in Mugla Province were chosen. A total of 531 (231 female) 9th grade students participated
in the study in December 2014. Instruments. In this study, the researcher chose the following questionnaires because (a) they are adaptable to physics, (b) they nicely capture the facets of two constructs, and (c) they have been
validated in Turkey. Both questionnaires were adapted to physics. Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ): MSLQ was developed by Pintrich et al (1991) to measure students’ motivation in any domain. MSLQ
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has been previously validated and used by researchers in Turkey (e.g., Ozsoy & Ataman, 2009). Variables are:
intrinsic goal orientation (4 items; Cronbach’s Alpha=.68), extrinsic goal orientation (4 items; C.A.=.70), task
value (6 items; C.A.=.82), control of leaning belief (4 items; C.A.=.61), and self-efficacy (8 items; C.A.=.80).
Epistemological Beliefs Questionnaire (EBQ; Conley et al., 2004): EBQ consists of 26 items to measure students’
views about scientific knowledge. EBQ was previously used and validated in Turkey (Ozkan & Tekkaya, 2011).
Variables are: certainty of knowledge (6 items; C.A.=.65), source of knowledge (5 items; C.A.=.59), justification
of knowledge (9 items; C.A.=.81), and development of knowledge (6 items; C.A.=.74). Achievement: Students’
final physics grades in the semester that study took place were taken as their achievement score (1 to 100). Students’ final grade was obtained from the school principals. Data Analysis. Structural equation model (SEM) was
used on MPLUS 6. SEM provides for direct estimations of all specific paths in the model (Kline, 2011). As questionnaires were previously validated, I conducted Confirmatory Factor Analysis.The standardized results of SEM
analysis are presented in the figure in the full paper. For simplicity, only the statistically significant estimates were
shown in the figure. The numbers on each path reflect the standardized path coefficient between the variables. In
addition, the numbers located on the top of each variable reflect the proportion of the variance explained by the
model (R2). Research Question-1. The model is able to successfully explain the 16% variance of the observed
variable “GPA”. This is considered a good result because 16% of variance of achievement can be explained by
epistemological beliefs, and motivational factors. Research Question-2. The justification of knowledge had posiis implies that students who viewed the role of evidence
on theory building as important became more intrinsically motivated at physics. The source of knowledge had
positive direct effect on selfw knowledge as internally
constructed, the higher self-efficacy had learning physics. Self-efficacy had the largest positive direct effect on
successful at physics. In addition, the positive and significant direction of the path from extrinsic goal orientation
at physics. Research Question-3. I examined the indirect effect of personal epistemology on motivated achievement in physics through motivations. The justification of knowledge had the largest positive indirect effect on
wledge had positive indirect effects on
-4. Overall, the fit statistics for the
models show that these models fit the data obtained from the high school students in Turkey quite well. CFI and
TLI were 0.93 and 0.92, respectively. These values supported the fit of the data to the model since the values of
those indices were equal or higher than 0.90 (Kline, 2011). The chi-square statistic (X2) was significant for (652,
p = 0.00). However, this result can be deceiving since this statistic is actually influenced by the large sample size
used in this study (Kline, 2011). The fit index of the RMSEA (0,059) showed a very good fit, lower than 0.06
acceptable values (Kline, 2011). One important finding of this study is the effect of personal epistemology and
motivational factors on students’ learning physics. Consistent with Tsai et al. (2011) study, students’ ideas on the
certainty of knowledge negatively influenced their self-efficacy beliefs. In this study, I also found that students’
ideas on other three dimensions of personal epistemology positively influence their self-efficacy. Consistent with
the previous studies, the findings revealed that self-efficacy is a strong predictor of achievement in science (Multon
et al., 1991). Students with a high self-efficacy got a better grade at physics. Finally, this study provides evidence
for idea that students’ personal epistemology indirectly influence their learning. Implications are discussed in full
paper.
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Skills in Student Teachers
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Teacher education is a huge area and there has been a considerable amount of studies in this field. Many issues
including teachers and students attitudes-beliefs, teaching methods and their effectiveness have been investigated
by the researchers by using different research methods. For instance there has been research into preservice teachers’ concerns (e.g. Christou, et al., 2004; Cheung & Yip, 2004; Hui, 2001; Storch & Tapper) as well as remarkable
research has been conducted on effective teacher traits. According to Ramsden et al., (1995, p. 24; cited in
Trigwell, 2001) displaying enthusiasm for their subject and desiring to share it with their students, encouraging
learning for understanding and are concerned with developing their students’ critical thinking skills, problemsolving skills, demonstrating an ability to extend knowledge, rather than merely transmitting it; setting clear goals,
use appropriate assessment methods, and providing high quality feedback to their students, showing respect for
their students; are only some of the characteristics of good teachers. On the other hand, there is also a considerable
research studies on both teachers (e.g. Kyriacou and Stephen, 1999; Murray-Harvey et al., 2000) and student teachers’ concerns (e.g. Cheung and Yip, 2004; Liu and Huang, 2005; Christou, et al., 2004). Not being regarded as
a real teacher, dealing with disruptive behaviour, getting the planning right, coping with a heavy workload, having
too little preparatory teaching practice and being assessed are some of the concerns. On the other hand, there are
several reasons that college students often fail to reach a satisfactory level of proficiency in problem-solving and
some research (e.g. İnel, Evrekli and Türkmen, 2011; Otacıoğlu, 2008; Synder & Ynder, 2008) have investigated
this issue. They frequently suffer from fears and anxieties; especially fear of failure, which hampers their efforts
to solve problems. Particular learning styles may make it harder to learn to solve problems. Also, general thinking
patterns may inhibit students’ problem-solving ability (http://cfe.unc.edu/pdfs/FYC20.pdf). This study mainly proposes to analyze the correlation between student teachers’ concerns about effective teaching and their problemsolving skills. Therefore, the study tries to answer the following research questions: (1) Is there any significant
correlation between the student teachers’ scores from the following three scales, Concern Scale (E), Problem Solving Inventory (PSI) and the scale of Effective Teaching (ET)? (2) Do the mean scores of the student teachers
from Concern Scale (CS), Problem Solving Inventory (PSI) and the scale of effective teaching (ET) differ significantly based on gender? (3) Do the mean scores of the student teachers from Concern Scale (CS), Problem Solving
Inventory (PSI) and the scale of Effective Teaching (ET) differ significantly based on their field of study (verbal
or non verbal)? (4) Do the mean scores of the student teachers who are attending the faculty of education and those
who are attending teacher certificate programs from Concern Scale (CS), Problem Solving Inventory (PSI) and
the scale of Effective Teaching (ET) differ significantly?
In this study, data were gathered through a questionnaire administered to a total of 374 student teachers attending
to the Faculty of Education in a university in Ankara (n=322) and those who enrolled in a Pedagogic Formation
Programme (n=54). The participants were from different departments in the university. The questionnaire is made
up of four sections. The first section is about demographical characteristics of the participants. The second section
is about concerns of student teachers, the third section is about student teachers’ problem-solving skills and the
last one is about the perceptions of student teachers on effective teaching and teachers. In the study, Problem
Solving Inventory which was developed by Heppner and Peterson (1982) is used in addition to the items regarding
with concern on teaching and effective teaching prepared by the researchers. The data obtained were analysed
using the correlation analysis and independent samples test. For independent samples, t test and paired samples
statistics were employed. The Cronbach Alpha coefficient of the second section, concern scale, was found to be
0.93. The Cronbach Alpha coefficient of the third scale, problem-solving skills, was found to be 0.88 and that the
last section, the scale of effective teaching, was found to be 0.98).
The study revealed some interesting findings. The results showed that there is a negative and significant correlation
between the student teachers’ scores Concern scale, Problem Solving Inventory (PSI) and the scale of Effective
Teaching (ET) (r=-0.22, p=0.000 and r=-0.12, p=0.027, respectively). On the other hand, a positive and significant
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correlation was found between their scores from Problem Solving Inventory (PSI) and the scale of Effective Teaching (r=0.32, p=0.000). Apart from this, data showed that the mean scores of the female student teachers are
significantly higher than those of the male student teachers, t(372; .05) = 3.35* (*p<.05). In addition, the study
also indicated some other interesting points which should be considered by teacher education programs.
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Program Niteliği Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Öğr. Gör. Mehmet Oğuz GÖLE
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Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Gazi Üniversitesi

Nitelikli ve gelişime açık okul öncesi eğitim programları, çocuğun okul öncesi eğitiminde, daha sonraki eğitim ve
yetişkinlik yıllarında, barışçıl ve demokratik bir toplum oluşturabilmesi sağlamalıdır. Nitelikli okul öncesi eğitim
programlarının tüm çocuklar için ve toplum kültürlerine uygun, bu kültürü yansıtan ve bu kültürde uygulanabilir
bir program olmalıdır. (NAEYC, 1996:4, Akt: Wang , 2005:19, Akt: Lawrence, 2010:40). İyi hazırlanmış nitelikli
bir program çerçevesi çocuk gelişimi kuramlarına dayanmalıdır. Böylece okul öncesi öğretmenlerine çocuk gelişiminin tamamını kapsayan ve mesleğin standartlarını karşılayan bir program için bir alt yapı hazırlanmış olur
Kapsamlı bir müfredat, nasıl ve ne öğretmeleri gerektiği konularında dikkatli kararlar almaları doğrultusunda öğretmenlere yardım edebilecektir. Aynı zamanda, çocuk gelişiminin tüm yönlerini ve ailelerle işbirliği yapmayı ele
alan bir programı planlamanın ve gerçekleştirmenin ayrıntılı bir tasarısını da temin edebilecektir. (Akt: Zembat,
2007:35, Dodge, 2004:71). Programın niteliğinin çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu, aynı zamanda da çocuklarının yaratıcılıklarını etkilediği sonucuna varılmıştır. Öğretmenler tarafından doğrudan eğitim/öğretim yerine çocuk-merkezli aktiviteler üzerine temellendirilmiş okulöncesi
müfredatının, öğrenciler üzerinde uzun vadede daha pozitif etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra,
çocuk bakımı personeli ile aile arasında da işbirlikçi bir ilişki mevcuttur. Ayrıca, yüksek nitelikli okul öncesi eğitim
ile bağdaştırılabilen spesifik erken çocukluk öğretmen uygulamaları da bulunmaktadır.(Farallea, 2010:8, Stucker,
2008:26, Bivona, 2005:16) Niteliğin sağlanması eğitimin temeli olmalıdır. Eğitimde niteliğin seviyesini belirlemek için; öğretmenler, öğrenme süreci, çocuk/öğretmen oranı, yönetim şekli, öğretmen-çocuk-ailelerin eğitimde
yönetim ve karar alma mekanizmasına katılımı, çocuklara farklı eğitim uzmanlığı hizmetlerinin sunulması (eğitimde rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ölçme ve değerlendirme vb.) gibi birçok göstergeden yararlanılabilir
(Karakütük, 2009:180). Eğitim süreci ne kadar iyi planlanırsa çocukların öğrenmesi o kadar kalıcı ve kolay olacaktır. Öğretmen, eğitim programının yaklaşımlarını, ilkelerini, içeriğiyle ilgili gerekli olan bilgiye sahip olmalı,
bu bilgiler ışığında eğitim ortamını, yöntem ve teknikleri, eğitim planı için gerekli olan materyalleri düzenleyip
nitelikli bir şekilde planlayıp programın uygulamasını yapmalıdır (Dağlıoğlu, 2009:48-52). Programın planlanması ve uygulanması için okul öncesi öğretmenlerinin programda bulunması gereken özellikler hakkında fikir
sahibi olması gerekmektedir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında
bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır.Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerin program bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik, betimsel tarama modeli tarzında bir ölçek geliştirme çalışmasıdır.Ölçeğin kapsam
geçerliliğinin belirlenmesi için uzman görüşü alındıktan sonra 154 okul öncesi öğretmeninden oluşan örneklem
grubu üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi için Kaiser-Meyer-Olkin testi uygulanarak
faktör analizi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,945 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin faktör yük
değeri sonuçları incelenmiş ve değerler 0,74 ile 0,89 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik çalışması
için Cronbach- alfa değeri hesaplanmış ve toplam değer α=0,99 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular doğrultusunda PNDÖ’nün geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
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Günümüzde çocukların kendilerini yönetebilecek yetkinlikte olma, özgüvene sahip olma, kendini ve çevresini
anlayıp sorumluluk alabilme gibi beceriler edinmesinde ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılımlarının önemi
fark edilmiş ve ebeveyn-okul dayanışmasının sağlanması bir gerekliliğe dönüşmüştür. Son yıllara kadar ebeveynlerin “veli toplantıları” dışında okulda bulunmaları öğrenciyle ilgili bir sorun yaşandığı şeklinde algılanıyorken
artık çocukların gelişimlerine olumlu katkı sağlamak amacıyla ebeveynlerin okulla uyumlu hareket etmeleri beklenmektedir. Çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla ebeveynlerin okul etkinliklerine katılımları okul öncesi dönemde başlamaktadır. Essa (2013) ebeveynlerin çocukların toplumsallaşma ve sosyalleşme sorumluluklarını okullarla eş oranda paylaştıkları için okul öncesi eğitimin çekirdeğinde yer aldıklarını belirtmiştir. Essa’ya
(2013) göre, çocuğu birincil dereceden etkileyen mikro sistemde öncelikle ebeveynler yer almaktadır. Powell ve
Oleary (2009) de çocuğun ev ve okul deneyimleri arasında bir devamlılık duygusu sağlayabilmesi için ebeveynin
eğitime katılımının önemli olduğunu vurgulamıştır. Harvard Aile Araştırmaları Projesinde evebeynlerin eğitime
katılımı, anne ve babanın çocukların öğrenmesini desteklemek için doğrudan ya da dolaylı şekilde evde ve okul
öncesi eğitim ortamlarında yaptığı etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Kredier, 2002). Harvard Aile Araştırmaları
Projesinin “Ebeveyn Katılımı Fark Yaratır” adlı çalışmasında (2006) ise, ebeveynlerin eğitime katılımının sağlanabilmesi için okullarda ev ziyaretleri, aile tartışma grupları, aile kaynak odaları, eve ödünç kütüphaneler gibi
geleneksel olmayan etkinliklere yer verilmesi ve ebeveynlerin eğitime katılımlarından memnun kalmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Mattson (2010) ebeveynleri eğitime katılan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu
ya da kültürel alt yapısı ne olursa olsun daha yüksek not aldıklarını ve sınıfı geçtiklerini, üst düzey programlara
katıldıklarını, okula düzenli gittiklerini, daha iyi sosyal becerilere sahip olduklarını, okula uyum sağladıklarını ve
bir üst öğrenim kademesine devam ettiklerini belirtmiştir. Ebeveynlerin bu sürece dahil edilmesinin çocukların
akademik başarılarını da arttırdığı görülmüştür (Weiss, Caspe ve Lopez, 2006; Marcon, 1999). Henderson ve Berla
(1994) da ebeveynleri okul öncesi eğitime katılmış olan çocukların hem mezun olma oranlarının hem yükseköğrenime devam etme oranlarının daha yüksek olduğunu çalışmasında göstermiştir. Okul öncesi eğitime katılmayan
ebeveynlerle karşılaştırıldığında, eğitime katılan ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili daha yüksek mesleki beklentilere
sahip oldukları, çocuklarının okul performansından daha memnun oldukları, ilköğretimde de evde ve okulda eğitime daha fazla katılım gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır (Barnard, 2001). Barnard’a (2001) göre, ebeveynlerin eğitime katılımlarının devamlılığının ebeveynlerin okul öncesi eğitime katıldığı süreyle ilişkili olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, Flouri ve Buchanan (2004) araştırmasında çocukların 7 yaşında iken baba katılımları ile anne
katılımlarının çocuğun 20 yaşına kadar olan eğitimsel kazanımlarını yordadığı bulgusuna ulaşmıştır. Flouri ayrıca
iki ebeveynli bir ailede büyümemenin (boşanmış ya da dul anne ya da baba) de anne/baba katılımı ile eğitimsel
kazanımlar arasındaki ilişkiyi zayıflatmadığını ortaya koymuştur. Ulusal ve uluslararası alanyazında ebeveynlerin
eğitime hatta okul öncesi eğitime katılımlarının öneminin vurgulandığı çalışmalara dayanarak, bu araştırmada ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerinin çeşitli değişkenler (ebeveynin rolü, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, gelir durumu, mesleği, ebeveynin çocuğuyla aktif biçimde ilgilenmek için ayırdığı süre, çocuğun yaşı,
cinsiyeti, eğitim aldığı kurumun türü, kardeş sayısı) bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.Betimsel araştırma
yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın evrenini Mersin İlinde okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini tabakalı ve küme örnekleme yöntemi kullanılarak alt, orta ve
üst sosyo-ekonomik düzeye göre belirlenen ilçelerdeki devlet ve özel okullarında okul öncesi eğitimine devam
eden öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada 398 ebeveyne ulaşılıştır. Uç değer ve normallik analizleri sonucunda 360 ebeveynin katılımıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri, araştırmacılar tarafından
oluşturulan kişisel bilgi formu ve Fantuzzo, Tighe ve Childs tarafından (2000) geliştirilen ve Gürşimşek (2003)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Aile Katılım Ölçeği” yardımıyla elde edilmiştir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitime
katılım düzeylerinin incelenmesinde dikkate alınan değişkenler; ebeveynin rolü, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, gelir durumu, mesleği, ebeveynin çocuğuyla aktif biçimde ilgilenmek için ayırdığı süre, çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim aldığı kurumun türü ve kardeş sayısıdır. Ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerinin yukarıda tanımlanan değişkenlere göre farklılaşma durumunun belirlenmesi amacıyla ortalamalar arası fark testleri
gerçekleştirilecektir. Ancak öncelikle bağımsız değişken düzeyinde bağımlı değişkenin normal dağılım durumu
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incelenecektir. Bağımsız değişken düzeyinde bağımlı değişkenin normal dağılım durumunun gözlenmesi durumunda parametrik test istatistikleri (ilişkisiz örneklemler için t testi; tek yönlü varyans analizi, vb.) bağımsız değişken düzeyinde bağımlı değişkenin normal dağılım göstermemesi durumunda parametrik olmayan test istatistikleri (Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, vb.) gerçekleştirilecektir.Son dönemlerde ebeveynlerin “veli
toplantıları” dışında çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve devinimsel öğrenmelerini izlemek amacı ya da farklı amaçlar doğrultusunda ebeveynlerin eğitime katılımlarının sıklaştığı düşünülebilir. Çocukların eğitimlerini desteklemek
amacıyla ebeveynlerin okul etkinliklerine katılımları okul öncesi dönemde başlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada
ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca ebeveynlerin eğitime
katılım düzeylerinin ebeveynin rolüne, yaşına, medeni durumuna, eğitim durumuna, mesleğine, ebeveynin çocuğuyla aktif biçimde ilgilenmek için ayırdığı süreye, çocuğun yaşına, eğitim aldığı kurumun türüne ve kardeş sayısına göre farklılaşma göstermesi beklenen sonuçlar arasında yer almaktadır. Örneğin, eğitim durumunun ebeveynin eğitime katılım düzeyini etkileyen bir değişken olduğu düşünülebilir. Eğitim seviyesi yükseldikçe ebeveynlerin
eğitime katılım düzeyinde artışın gözlenmesi beklenen sonuçlar arasında yerini almaktadır. Ayrıca ebeveynin rolüne göre (anne ya da baba) ebeveynin eğitime katılım düzeyinde farklılaşma gözlenmesi ve annenin eğitime katılım düzeyinin babaya göre daha yüksek olması beklenmektedir. Ebeveynin çocuğuyla aktif olarak ilgilendiği
süre ile ebeveynin eğitime katılım düzeyi arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna varılacağı beklenmektedir.
Çalışmada elde edilecek bulgular ulusal ve uluslararası alanyazındaki çalışma sonuçlarıyla desteklenerek sunulacaktır. Harvard Aile Araştırmaları Projesinin “Ebeveyn Katılımı Fark Yaratır” adlı çalışmasında (2006) ise, ebeveynlerin eğitime katılımının sağlanabilmesi için okullarda ev ziyaretleri, aile tartışma grupları, aile kaynak odaları, eve ödünç kütüphaneler gibi geleneksel olmayan etkinliklere yer verilmesi ve ebeveynlerin eğitime katılımlarından memnun kalmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda ebeveynlerin oklu öncesi eğitime
katılımlarını teşvik edici etkinlikler okullar tarafından organize edilmeli ve bu etkinliklerin işlevsel olması sağlanmalıdır. Araştırma sonuçları dikkate alınarak uygulama sürecine ve araştırmacılara yönelik öneriler getirilecektir.
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Dezavantajlılık Bağlamında Proje Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Öğretmenler, Çocuklar ve Ailelerin
Deneyimlerinden Kesitler
Yrd. Doç. Dr. Arzu ARIKAN
Anadolu Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimde uygulanan Proje Yaklaşımının dezavantajlılık bağlamında sonuçlarını
betimlemektir. Araştırma dönüşümcü bakış açısı (paradigma) ile temellendirilmiş olup çalışmanın ikincil amacı
araştırma yapılan ortamda katılımcıların da katkıları ile dönüşüm gerçekleştirmektir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve İtalya’da Reggio okullarında sıklıkla başvurulan Proje Yaklaşımı, okul öncesi eğitimde çağdaş eğitim
uygulamaları arasında gösterilmektedir (Dahlberg & Moss, 2010). Alanda çalışan öğretmenlerden gelen geri bildirimler de bu eğitim yaklaşımının çocuklar ve öğretmenler için pek çok olumlu sonucuna vurgu yapmaktadır
(Brooks & Wangmo, 2011). Proje yaklaşımında çocuklara keşfe dayalı somut yaşantı fırsatlar sunulması ve çocukların ilgi duydukları bir konuda araştırmalar yapmaları esastır. Yapılan çalışmalar çocukların doğasına uygun
olarak keşfetmeye dayalıdır ve zengin uyaranlarla desteklenir (Katz & Chard, 2000). Yapılandırmacı kuram ışığında etkin öğrenmeyi destekleyecek ortamların yaratılması ve zengin eğitim fırsatlarının sunulması Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında da uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Bu
bağlamda, okul öncesi dönemde öğretmenlerin, eğitim planlarını öncelikle esnek ve oyun temelli, çocukların ilgi
ve ihtiyacına dayalı, gündelik yaşamları ile ilişkilendirebilecekleri ve çocuklara somut yaşantılar sunacak şekilde
yapmaları beklenmektedir. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı bu özellikleri ile bir öğretim yöntemi olarak
Proje yaklaşımını destekler niteliktedir. Ancak, Proje Yaklaşımı konusunda ulaşılan ulusal ve uluslararası alan
yazın, konuyla ilgili bilimsel araştırmaların sınırlı olduğunu göstermektedir. Proje yaklaşımı, MEB Okul Öncesi
Eğitim Programı kapsamında özellikle dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklarla uygulandığında sonuçları ne
olur? Dezavantajlı gruplarla farklı konularda yapılan çalışmalar da okul öncesi eğitimde aile katılımının sınırlılıklarına; çocuklarda yaygın olarak sosyal-duygusal sorunlara ve eğitimde akademik başarının düşüklüğüne işaret
etmektedir (Chang, Park, Singh, & Sung, 2009; Cuthrell, Stapleton, & Ledford, 2009; Liebenberg & Smit, 2003).
Ancak, yapılmış araştırmaların bulgularından hareketle bu sorunların çözümüne yönelik olarak neler yapılabileceğine ise yeterince yer verilmemektedir. Proje yaklaşımının dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklarla uygulanması bahsedilen olumsuz tabloya olumlu katkılar yapabilir mi? Proje Yaklaşımı konusunda yapılan araştırmalar
incelendiğinde Proje yaklaşımının çocukların gelişimini çok yönlü olarak desteklediğine, öğrenmeyi kalıcı kıldığına, sosyal-duygusal yeterlikleri artırdığına dair bilimsel bulgulara rastlanmaktadır. (Beneke & Ostrosky, 2009;
Beneke, 2012; Bıçakçı & Gürsoy, 2010; Grzegorzewska & Konieczna-Blicharz, 2011; Temel, Koçer & Ünal
2003). Ancak, bu araştırmalar incelendiğinde Proje Yaklaşımının genellikle orta sınıf koşullarına sahip okullarda
incelendiği ve genellikle tek bir grup üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin, Proje Yaklaşımının öğretmenler ya da çocuklar açısından etkileri değerlendirilmiş veya öğretmenlerin Proje Yaklaşımını
nasıl uygulamaya geçirdiğini açıkladığı gözlenmiştir. Yani, proje uygulamalarında aile katılımının ve sosyoekonomik koşulların etkileri konusunda yeterince bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Konuya en yakın araştırma,
kaynaştırma öğrencileri ile sonuçların etkili olduğunu gösteren yurt dışında yapılmış olan bir doktora tezidir (Beneke, 2012). Türkiye’de yapılan çalışmalar ise yine benzer koşullardaki okullarda ve tek grup açısından Proje
Yaklaşımının etkilerini değerlendirmiştir. Ayrıca, ulusal alan yazında çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerine
başvurulmuştur. Dolayısıyla, ulusal alan yazında da hem kuramsal hem de metodolojik boşluklar mevcuttur. Bu
araştırma ile dezavantajlılık bağlamında Proje Yaklaşımının sonuçları nitel yöntemlerle betimlenerek alan yazına
hem kuramsal hem de metodolojik katkı sağlanacaktır.Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden katılımcı eylem
araştırması (McIntyre, 2008) şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmanın yapıldığı kurum, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar ve ailelerine tam gün hizmet veren bir okul öncesi eğitim kurumudur. Çalışma kapsamında dezavantajlılık çocukları olumsuz etkileyebilecek sosyal, kültürel veya ekonomik faktörlerden en az birinin varlığı olarak
tanımlanmıştır. Yani, ailenin yoksul olması, çocuğun anne-babası ile yaşamıyor olması, ebeveynlerinden en az
birinin işsiz veya cezaevinde olması veya çocuğun tek ebeveynli bir aile yapısına sahip olması gibi özelliklerden
birini veya daha fazlasını taşıyan çocuklar dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar şeklinde tanımlanmıştır. Bu
kapsamda, araştırmanın katılımcılarını amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen ve bir kamu kurumuna bağlı anaokuluna kayıtlı 3-6 yaş grubundaki dezavantajlı koşullarda yaşayan 33 çocuk ve aileleri; okulda çalışan 6 eğitimci
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ve 3 destek personeli oluşturmuştur. Araştırma, yaz döneminde de açık olan okulda Mart 2014- Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hazırlık aşamasında araştırmaya katılan öğretmenlerle sorunlar belirlenmiş; bu sorunlara yönelik olarak gözlemler yapılmış ve belirlenen sorunların çözümüne yönelik olarak Proje
Yaklaşımının uygulanmasına karar verilmiştir. Proje başlangıcında öğretmenler ailelerin ilgisizliğini ve çocukların
davranış sorunlarını kurumda çözülmesi gereken sorunlar olarak nitelemişlerdir. Verilerin toplanması aşamasında
çoklu veri toplama tekniklerine başvurulmuştur. Bunlar, görüşme, gözlem, araştırmacı günlükleri, saha notları,
fotoğraf çekimi, çocuklarla yansıtıcı teknikler, çocukların sınıf içindeki çalışma örneklerinin toplanması, çocukların gelişim raporları ve kişisel dosyalarının incelenmesini içermektedir. Bunların yanında, sınıfta uygulamalar esnasında video çekimi ve görüşmeler esnasında da ses kaydı yapılmıştır. Veri analizi aşamasında önce her veri seti
dijital formata dönüştürülmüş; görüşme ve gözlem kayıtları yazılı metinlere dönüştürülmüştür. Görüşmelerin deşifre edilmesinde bu konuda uzman bir şirketten hizmet alımı yapılmıştır. Bu şekilde elde edilen ve işlenen veriler
tümevarım yöntemi ile Atlas-ti yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın başlangıç bulguları, Proje Yaklaşımının dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklarla uygulandığında ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan özgün sorunları betimlemektedir. Sonuç olarak dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklarla Proje yaklaşımının uygulanması
olumlu etkiler açısından alan yazın bulguları ile benzerlikler taşımaktadır ancak bu gruba ve bu grupla çalışan
öğretmenlere özgü olabilecek sorunlara da işaret etmektedir. İlk bulgular, Proje yaklaşımının dezavantajlılık bağlamında uygulanmasında öncelikle okul ikliminin ve öğretmenlerin rolüne işaret etmektedir. Proje yaklaşımının
uygulanmasında öğretmenin Proje yaklaşımına dair bilgi birikimi ve uygulama becerilerinden öte okul ikliminin
ve öğretmenlerin çocuklardan beklentileri ile öğretime ve mesleğe karşı tutumlarının önemi ortaya çıkmıştır. Davranış problemlerinin istisna durumlar hariç öğretmenlerin sınıf yönetimi teknikleri ve eğitim ortamında yeterince
uyaran sunulmaması ile ilişkili olabileceği saptanmıştır. Öğretmenlerin kendilerinin de araştırmacılar olmalarını
gerektiren Proje yaklaşımı, öğretmenlerde kendi sınıf uygulamalarına dair farkındalık yaratmış ancak Proje yaklaşımı sonrası uygulamada gerçekleşen dönüşümler olumlu tutumları olan öğretmenler ve öğretim tekniklerinin
çeşitlendirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Proje yaklaşımının uygulanmasında çocuklar açısından ulaşılan sonuçlar devamsızlık sorununun önemine işaret etmektedir. Düzenli olarak okula devam eden çocukların Proje konusuna ilgilerini okul dışında da sürdürdükleri; öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergiledikleri ve dil gelişimlerinin desteklendiği gözlenmiş ancak devamsızlık yapan çocuklarda aynı sonuçlara ulaşılmadığı gözlenmiştir. Aileler açısından
ise Proje yaklaşımı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar olumlu değerlendirilmiş; öğretmenin aileleri eğitime dâhil
etme çabalarının dezavantajlı koşullarda yaşayan bazı aileler için beklentinin aksine sonuçsuz kalmadığı gözlenmiştir. Ailelerin çoğu, öğretmen bilinçli bir çaba harcadığı için başlangıçta sorun olarak aktarılanın aksine eğitim
uygulamalarına ilgisiz kalmamışlardır.
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Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Nezihe UĞURLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yüksel PAKO
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kişilik, bir insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü olarak değerlendirilmektedir. Kişilik alanının gelişim, normal dışı, ölçme ve kuramlar gibi değişik alt bölümleri vardır. Kişilik bireyin iç ve
dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi olarak tanımlanmaktadır.
Kişiliği özellik boyutları üzerinde temsil etmeye kişilik görünümü adı verilmektedir. Kişilik görünümünü elde
etmek için denekler ya kendilerini değerlendirmektedir ya da onları tanıyan başkaları tarafından değerlendirilmektedir. Kişilik özellikleri yaklaşımını eleştirenler bireyin davranışının sosyal durumlar tarafından belirlendiğini, bireyin her türlü durumda aynı biçimde davranmadığını ve ayrıca bu yaklaşımın bireyin bir bütün olarak görünümünü yakalayamadığını, ancak özellik dedikleri parçalara ayırarak yapma bir görünümünü oluşturduklarını belirtmektedir. Beck'in bilişsel kuramına göre kişiliğin sosyotropi ve otonomi olmak üzere iki boyutu vardır. Bu kuramda sosyotropi ( sosyal aidiyet ), bireyin diğerleri ile pozitif etkileşim gösterebilme özelliği olarak tanımlanmaktadır. Yüksek sosyotropik özellik gösteren kişiler için, diğer insanlardan onay almak çok önemlidir. Bu bireylerin olumlu kendilik imgelerini sürdürebilmeleri, kendileri için önemli olan kişiler tarafından onaylanmalarına,
sevilmelerine, sayılmalarına, önemsenmelerine bağlıdır. Otonomi ise; bireyin bağımsızlığını, kişisel haklarını koruyabilme ve artırabilme özelliği olarak tanımlanmaktadır. Bu kişilik özelliği yüksek olan bireyler, kendi aktivitelerini yönlendirmekten, hedeflerine ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri kontrol etmekten ve başarılı olmaktan
mutluluk duyarlar. Babadağ (2001) otonomiyi, insanın özgür düşünüp karar verme, kararını eyleme geçirme, özgür, bağımsız davranma gücü ve yetkisi olarak tanımlamakta, bir meslek üyesinin birey ve meslek mensubu olarak
karar verme, kararlarını uygulamaya geçirmede özgürlüğe sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Otonomik
özellik gösteren bireyler başkaları tarafından kontrol edilmek istemeyen; bağımsızlığa ve başarıya büyük önem
veren kişilerdir. Sosyotropik kişiler ise sosyal bağların zayıflaması, ilişkilerin sonlanması ve reddedilme gibi durumlara aşırı duyarlı kimselerdir. Gelişimin en önemli dönemlerinden olan ergenlik dönemi; ergenin hızla oluşan
biyolojik ve psikolojik değişmelere sağlıklı uyum yapmakta zorlandığı, çocukluk döneminin sona ermesiyle gerçek yaşam beklentileri ile baş etme çabasına giriştiği bir kimlik arayışı dönemidir. Kişilik özellikleri ergenlik döneminde kendini ifade ve savunma mekanizmalarının kullanımında kendini gösterir. Ergenlik dönemi sürecinde
kişilik yapılanmış ve kurgusunu tamamlamış bir olgu değildir. Bütünleştirilmeye çalışılan kimlik yapılarıdır ki
bunlar bütünleştiğinde kişilik kurgusu tamamlanmış olur. Temel kimlik tanımlamaları da cinsel kimlik, toplumsal
kimlik, akademik kimlik ve mesleki kimliktir. Gençliğin özerklik duygusuna sahip olması, girişimcilik özelliğini
taşıması ve kendini gerçekleştirmesinde ailenin tutum ve davranışları belirleyici olmaktadır. Özerklik duygusunun
yerleşmesi, bireyin içinde yer aldığı aile sistemi ile diğer toplumsal kurumlar ve kültürel etmenlerin etkileşimi ile
gerçekleşmektedir. Özerklik, benliğin oluşumu ile başlamaktadır. Benliğin oluşumunun ilk ve en önemli belirleyicisi olan fiziksel ve sosyal çevre ''aile''dir. Özerkliğin gelişim döneminde, benlik saygısı olan bir başka deyişle,
''insan'' olarak kendisine değer verilen ortamda yetişen çocukların özerklik, girişimcilik, kendini gerçekleştirme
açısından daha yeterli olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ergenlik döneminde olan lise son sınıf öğrencilerinin sosyotropik - otonomik durumlarının incelenmesidir. Ayrıca sosyotropik - otonomik kişilik özelliklerinin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, akademik başarı, okudukları okullar, aile yapısı, kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir.Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Muğla il sınırları içerisinde bulunan lise son sınıf öğrencileri (n=390) ele alınarak sosyotropi-otonomi kişilik durumlarının incelenmesi
amacıyla, Kasım 2012 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında, kurumlardan gerekli resmi izinler alınarak yapılmıştır.
Araştırma öğrencilerin rehberlik ders saatlerinde yapılmış olup, süre olarak bir ders saati kullanılmıştır.Lise son
sınıf öğrencilerin sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, örnek lem grubunun orta ve üstü sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri gösterdiği görülmüştür.Öğrencilerin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ile yaş, cinsiyet, okudukları lise, yaşadığı yer, aile
tipi, kardeş sayısı, anne-baba durumları (boşanma-birlikte), anne-baba tutumları, ekonomik durumu değişkenleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Aslında bu değişkenler ile sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerinin ilişkili olması beklenen bir sonuç olabilirdi. Nitekim söz konusu değişkenlerin sosoyotropi-otonomi kişilik özelliğini etkileyebildiği literatürde belirtilmektedir.
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Marriage is a universal system as a result of social agreement done by a man and woman who have different
interests, desires and needs from each other for beginning a common life and when considering the motivations
and reasons, it is a partnership aiming to feed the biologic, social and psychological needs of each of the spouses
(Ersanlı & Kalkan, 2008:1). Biologic, social and physiologic needs which emerged from the relation between
spouses and are needed by each of the spouses are indicated by Humphreys (2003:124) as love and trust need,
interest and support need, loving, trusting and supporting others need, sexual happiness need, being parent need,
growing children and sharing responsibility need, direct and open communication need, having fun outdoors need,
materially equality and trust need, increasing the level of education and promoting in business need and personal
freedom need. The studies conducted about parenthood started to concentrate on the importance of ever-increasingly support and cooperation behaviors of parents and children’s developmental outcomes in the periods ahead,
in parent child interaction (Ahmeduzzaman & Roopnarine, 1992; Dubow, Tisak, Causey, Hryshko & Reid, 2008;
Oravecz, Koblinsky, Randolph, 2008; Simons & Johnson, 1996). This reveals the result that interaction with each
other and other individuals in social environment have an indirect effect on their children as well as direct effect
of parents on their children (Fagan & Barnett, 2003:1020). Indeed, the studies which show that marital relationships and the harmony and support between spouses have positive developmental outcomes on children are available (Bouchard & Lee, 2000). One of the main factors affecting the fatherhood role of father in marital relationship
is mother’s attitudes and behaviors about father’s competence. It is determined that the fathers who get positive
feedbacks from their wives, are more willing to both fulfill their fatherhood roles and participate in child rearing
activities (Ahmeduzzaman & Roopnarine, 1992; McBridge & diğerleri, 2005; Pasley, Futris & Skinner, 2002).
Fathers have indirect effect through the quality of relationship they build up with their spouses, as well as the effect
they create directly on their children. Children in families where there are tense and conflictual relations between
spouses are affected more adversely than the children in families where there is no father or one of the parents
continuously (Ekşi, 1999:60; Rosenberg & Wilcox, 2006:11). The effect of spouses is important in covering the
needs of children and acquiring necessary social and emotional skills. As well as mothers’ role in the family,
fathers’ involvement in family life with fatherhood role might affect the sharing in family roles and spouse support
perceived by spouses from each other; and thus it supports children’s social skill developments. Because of this,
this research is crucial in terms of studying the relationship between spouse support level perceived by fathers with
children in preschool period and social skills of their children and revealing factors that may be effective.This
study is a descriptive research where survey model was used. Children, aged from 48 months to 60 months and
over (n=25478) who go to nursery classes of official primary schools and independent nursery schools located in
central districts of Ankara, Çankaya, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan and Keçiören and their
fathers constitute the universe of the research. 533 children chosen from the universe by random sampling method
and the father of these children constitute the sample of the research. “General Information Form”, “Spouse Support Scale” and “Social Skill Scale” were used as data collecting tools in the research. “General information form”
includes some information such as father’s age, educational background, occupation, children’s duration of attendance to preschool educational institution. “Spouse support scale” was developed by Yıldırım (2004) to determine
the level of spouse support. It is a 3 point Likert-type scale and has 27 questions. Construct validity analysis result
reveals that spouse support scale has 4 factors: emotional support, instrumental aid and informational support,
appraisal support and social interest support. A meaningful relation was found between Spouse Support Scale and
Beck Depression Inventory (BDI) – Turkish version (r = –.27). Confidence level of spouse support scale was
estimated with two ways: First, Cronbach’s Alpha coefficient was found (Alpha= .95); and secondly, confidence
coefficient of the test was calculated (r =.89). “Social skill scale” was developed by Merrell to measure the social
skills of 3-6 years old children in pre-school period. Turkish adaptation, validity and confidence of the scale were
done by Alisinanoğlu and Özbey (2009). It is composed of three sub-categories: “Social Collaboration, Social
Interaction and Social Independence”. There are total 23 items in the scale and it is measured with a 4 point Likertscale. Cronbach’s Alpha value of the first factor of the scale was calculated as .92, Cronbach’s Alpha value of
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second factor as .88, Cronbach’s Alpha value of third factor is .88 and the total Cronbach’s Alpha value as .94
“General Information Form” and “Spouse Support Scale” were filled by fathers in order to collect the data of
demographic information of father and their spouses and measure the level of spouse support respectively. “Social
Skill Scale” was filled by teacher of each student separately in order to measure the social skills of the children.
One-way analysis of variance, t-test and Correlation Coefficient Significance Test were used for independent
samples in the assessment of data.As a result of research findings, no significant difference was observed in any
of the dimensions of spouse support scores perceived by fathers according to their age (p>0.05). Statistically no
significant difference was observed in social skill scale and its sub-dimensions according to fathers’ age as well
(p>0.05). Spouse support levels perceived by fathers according to educational background constitute a significant
difference in average of the scores related to emotional support (ES p0.05). Social independence and acceptance
dimension among social skill levels of children constitute a significant difference according to duration of attendance to pre-school education of children was determined.
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Günümüzde bilgi büyük bir hızla artmaktadır. Bilginin hızla artması, bireyin kendisini sürekli geliştirmesini ve
bunu yaşam boyu sürdürmesini zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle, artık okullardan beklenen en önemli görev;
bilgiyi ezberleyen bireyler yetiştirmek yerine, bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenen, yaratıcı, üretici, problem çözebilen, bireyler yetiştirmektir (Aybek, 2006). Okullardan beklenen bu görevin gerçekleştirilmesi de öğretim programlarında ihtiyaçlara cevap verecek, öğrenci merkezli yaklaşımların uygulandığı düzenlemeler yapılarak sağlanabilir.
Bu düzenlemeler yapılırken geleneksel bir tek disiplinin temele alındığı yaklaşımlar yerine, farklı disiplinlerin
bütünleştirildiği disiplinlerarası öğretim yaklaşımına dayalı olarak öğretim tasarımlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü disiplinlerarası öğretim yaklaşım ile problem çözerken bir konu, farklı disiplinlerin analizi ile işlenmekte ve onların becerisi ışığında değerlendirilmekte, böylece birey kendisi için gerekli bilgiye kendisi ulaşabilmektedir (Coşkun, 2012). Disiplinlerarası öğretim yaklaşımı farklı bilim insanlarınca farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yıldırım (1996), “disiplinler arası” kavramını, geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması olarak; Diker (2003), merkezine aldığı konu ya da problemi birden
fazla disiplin kullanarak inceleyen program geliştirme yaklaşımı ya da bakış açısı olarak; Jacobs (1989) ise, bir
konu ya da kavramın incelenmesi için birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemini kullanan yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Wilson, Katos ve Strevens (2007)’e göre ise disiplinlerarası kavramı farklı bakış açılarının birleştirilmesini içermektedir. Coşkun (2009), bilgi çağı olarak nitelendirilen yirmi birinci yüzyılda, disiplinlerarası yaklaşımın var olan bilgiyi yorumlayabilme, çıkarımda bulunabilme, analitik düşünebilme gibi temel becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Bu bakımdan öğretim programlarının bu yaklaşımı dikkate alarak tasarlanması önem arz etmektedir. Ayrıca öğretmenler, disiplinlerarası öğretim yaklaşımına dayalı olarak etkinlikler
hazırlamalı ve öğrenme-öğretmen sürecini bu yaklaşıma dayalı olarak düzenlemelidirler. Çünkü yapılan bazı araştırmalarda, disiplinlerarası yaklaşımın öğrencilerin okula ilgisini ve öğrenmeye katılımını arttırdığı belirtilmiştir
(Sullivan, 2000; Suraco, 2006). Lattuca, Lois ve Kimberly (2004) yaptıkları çalışmada, disiplinlerarası ilişkiler
içeren, karmaşık ve otantik olan gerçek yaşam problemlerinin öğrencilerin katılımını arttırabileceğini belirterek
sözü edilen görüşü desteklemektedir. Guthrie, Wigfield ve VonSecker (2000) yaptıkları araştırmada disiplinlerarası yaklaşımla öğrenim gören öğrencilerin motivasyonunun geleneksel ortamda öğrenim gören öğrencilerden
daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Guercio (2003) ise, çalışmasında, disiplinler arası yaklaşım uygulandığında
öğrencilerin motivasyonunun eskiye oranla %50 arttığını belirtmiştir. Öğrenme ortamlarında disiplinler arası yaklaşımların kullanılmasının bir amacı da bireylere çok yönlü düşünce biçimi kazandırmaktır (Yıldırım, 1996). Disiplinlerarası yaklaşımla çeşitli disiplinlerin bilgi ve becerileri ile konuyu inceleyen bireyler, farklı disiplinlerin
bakış açılarından konuya bakma fırsatı bulmaktadır. Ülkemizde alanyazın incelendiğinde, disiplinlerarası öğretim
yaklaşımı ile ilgili çok sayıda araştırmaya rastlanılmıştır (Arslantaş, 2013; Coşkun, 2009; Doğan, 2014). Ancak
sınıf öğretmenlerinin disiplinlerarası öğretim yaklaşımına yönelik görüşlerinin incelendiği herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Araştırmacılar tarafından, öğretmenlerin bir kavram, konu ya da temanın birden çok disiplinle ilişkilendirirken nelere dikkat ettiklerine, bu yaklaşımı uygularlarken karşılaşmış oldukları sorunlara ve
bu sorunlara yönelik geliştirmiş oldukları çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin alınması ve derslerinde disiplinlerarası yaklaşımı nasıl uyguladıklarına dair gözlemlerin yapılması araştırmaya değer bir konu olarak düşünülmüştür. Bu nedenle araştırmacılar tarafından böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu çalışmanın
yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca ulaşılan bulguların alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre ilkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumu incelemektir.Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması; gerçek yaşam, güncel bağlam ya da ortamın içindeki bir durumun araştırılmasıdır (Yin,
2009). Bu araştırmada durum çalışması çeşitlerinden, tek ögeli durum çalışması kullanılmıştır. Tek ögeli durum
çalışmasında, araştırmacılar sadece bir konuya odaklanırlar ve bu konuyla ilgili bir durum seçip bu durumu açıklamaya çalışırlar (Creswell, 2007). Bu araştırmada da, tek bir durum (disiplinlerarası öğretim yaklaşımı) seçilmiş
ve bu durum ile ilgili öğretmen görüşleri açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili Karakoçan ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 23 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri kullanılmıştır.
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Yazılı olarak görüşü alınan öğretmenler belirlenirken ölçüt örnekleme, bu öğretmenler içerisinden gözlenen öğretmenler belirlenirken maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yazılı
Görüş Alma Formu (YGAF) ile gözlem kullanılmıştır. YGAF'de katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek için
beş soru ve disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile ilgili görüşlerini belirleyebilmek için üç açık-uçlu soru bulunmaktadır. Araştırmada, gözlem türlerinden katılımcı olarak gözlemci kullanılmıştır. Katılımcı olarak gözlemci,
ortamda yalnızca gözlem yapma amacıyla bulunur, grubun faaliyetlerine katılmaz. Burada katılımcılar gözlemcinin durumundan haberdardır (Aktaş, 2014). Bu araştırmada da, ikinci araştırmacı yazılı olarak görüşü alınan üç
katılımcıdan izin alarak sınıflarına girip disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile ilgili yapmış oldukları etkinlikleri
gözlemiştir. Gözlem formu olarak, yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. YGAF verileri, araştırmaya katılan gönüllü öğretmenlere 17-21/Kasım/2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Gözlenen öğretmenlerin ise, rızaları
alınarak derslerine girilmiş ve disiplinlerarası yaklaşımı en çok uyguladıklarını söyledikleri derslerde gözlem yapılmıştır. Gözlemler ise, 24-28/Kasım/2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel
analiz kullanılmıştır. Lincoln ve Guba (1985), nitel araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için dört yöntem belirlemişlerdir. Bunlar: inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirliktir. Merriam (1998) inandırıcılığı sağlayabilmek için, araştırmanın bir uzmana sunulmasını önermiştir. Bu araştırmada da, inandırıcılığı
sağlayabilmek için araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD'de görev yapan ve nitel
araştırma deneyimine sahip iki öğretim üyesine sunulmuş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda araştırmada düzenlemeler yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2011), aktarılabilirliği sağlamak için araştırmada betimlemelere, yani
katılımcılardan doğrudan alıntılamalara yer verilmesi gerektiğini belirtmiştirler. Bu araştırmada da, her bir tema
ile ilgili alıntılamalar yapılmıştır. Ayrıca araştırma sürecinde elde edilen tüm veriler, araştırmacıları tarafından ayrı
ayrı incelenip kodlanmıştır. Araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlılığı için görüş uyumlarına bakılmıştır. Görüş ayrılığı durumunda da, araştırmacılar tarafından uzlaşı çalışması yapılmıştır
(Silverman, 2010). Araştırmada elde edilen ham veriler ve kodlamalar ilgililerin inceleyebilmeleri imkân sunmak
için araştırmacılar tarafından saklanmaktadır.Bu araştırma sonucunda öğretmenler, bir kavramı, konuyu ya da temayı birden fazla disiplin ile ilişkilendirirken daha çok günlük yaşamla ilgili olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Disiplinlerarası öğretim yaklaşımında güncel yaşamla ilgili konuların yer alması gerekmektedir. Çünkü
disiplinlerarası öğretim yaklaşımı güncel yaşamı yansıtmaktadır (Yarımca, 2011). Ayrıca öğrencilerin öğrenmelerinin gerçekleşebilmesi için konuların, kavramların vb. günlük hayatla ilişkili olması önem arz etmektedir. Günlük yaşamla ilişkili konuların seçilmesi öğrencilerin öğrenmelerine olumlu katkı sağlayabilir ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırabilir. Öğretmenler tarafından bir kavramın, konunun ve temanın birden fazla disiplinle ilişkilendirirlerken kavramın, konunun ya da temanın farklı disiplinlere uygun olup olmadığına baktıkları belirtilmiştir.
Disiplinlerarası öğretim yaklaşımı, bir kavramın, konunun ya da temanın birden fazla disiplinle ilişkilendirildiği
yaklaşımdır. Bir kavram, konu ya da temanın farklı disiplinlerle ilişkilendirilirken, bu disiplinlere uygun olması
gerekmektedir. Öğretmenler tarafından, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygularlarken zaman yetersizliğinden
dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde, disiplinlerarası öğretim
yaklaşımının sınırlılıklarından birisi olarak zaman yetersizliği belirtilmiştir (Konukaldı, 2012; Sullivan, 2000; Suraco, 2006). Bu araştırmada da, öğretmenler tarafından zaman sorunun yaşandığının belirtilmesi, ulusal ve uluslararası alanyazınla paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin tarafından, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygularlarken araç-gereç yetersizliğinden dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Disiplinlerarası öğretim yaklaşımını
etkili bir şekilde yürütebilmek için farklı disiplinlere ait materyallerin olması gerekmektedir. Nitekim Coşkun
(2009) tarafından da, disiplinlerarası öğretim yaklaşımının etkili olabilmesi için öğretim materyallerinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca farklı disiplinlere ait araç-gereçlerin kullanılması öğrencilerin disiplinlerarası
öğretim yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen kavramın, temanın ya da konunun daha iyi öğrenilmesine katkı sağlayabilir. Öğretmenler tarafından, disiplinlerarası öğretim yaklaşımında karşılaşılan sorunlara yönelik öğretim
programlarının, bu yaklaşımı dikkate alarak düzenlenmesi gerektiği önerisi geliştirilmiştir. Bu öneri araştırmamızın dikkat çekici bir sonucudur. Çünkü mevcut ilkokul programları disiplinlerarası öğretim yaklaşımını da dikkate
alarak geliştirilmiştir. Ancak öğretmenler tarafından böyle bir önerinin geliştirilmesi, öğretim programlarının bu
yaklaşımı dikkate alarak düzenlenmediğini düşündürmektedir. Öğretmenler tarafından, hizmet içi eğitim verilmeli
önerisi geliştirilmiştir. Disiplinlerarası öğretim yaklaşımının uygulanabilmesi için öğretmenlerin bu yaklaşım ile
ilgili yeterli bilgilerinin olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu yaklaşımı uygulamaları güçleşebilir. Öğretmenlerin disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile ilgili uyguladıkları etkinlikler gözlendiğinde; A1 öğretmeninin, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını gayet iyi bir şekilde uyguladığı görülmüştür. A1 öğretmeni yüksek lisans mezunudur. Bu da, A1 öğretmeninin mesleki gelişime önem verdiğini göstermektedir. Gözlemler sonucunda A2 öğretme-
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ninin disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygulayamadığı ve A3 öğretmeninin ise eksik uyguladığı tespit edilmiştir. A2 öğretmeni lisans mezunu ve yedi yıllık öğretmendir. A2 öğretmeninin disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile
ilgili yeterli bilgisi olmadığından dolayı, bu yaklaşımı uygulayamadığı düşünülmektedir. A3 öğretmeni, disiplinlerarası öğretim yaklaşımını uygularken sorun yaşadığı gözlenmiştir. Bu yaklaşımı yeterince uygulayamadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak, bu yaklaşımla ilgili olarak yeterli bilgisinin olmaması düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliş
Disiplinlerarası öğretim yaklaşımı öğrencilere
olaylara farklı bakış açısıyla bakabilme becerisi ve problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey
düşünme becerileri kazandırmaktadır. Bu nedenle, öğretmenler derslerinde bu yaklaşımı uygulayarak bu becerileri
öğrencilere kazandırmalıdır
Öğretim programlarındaki yoğunluk azaltılmalıdır. Bu şekilde disiplinlerarası
öğretim yaklaşımının uygulanmasında yaşanan zaman yetersizliği giderilecektir.
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Türkiye’de ve ABD’de Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programların Geçmişten Günümüze
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Arş. Gör. Yurdagül BOĞAR
University of Tennessee

Şüphesiz ki, eğitim sisteminin en temel ve en vazgeçilmez unsurlarının başında öğretmenler gelir. Abazoğlu, eğitim sisteminin başarısı ile o sistemi işletecek olan öğretmenler arasında sıkı bir ilişki olduğunu vurgulamakta ve
ek olarak, hiçbir eğitim modeli o modeli işleyecek öğretmen niteliğinin üstünde hizmet veremez diye iddaa etmektedir. (2014). Bundan dolayı, “bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir (Kavcar, 2002). Öğretmenler eğitim sisteminin vazgeçilmez öğesi olmakta birlikte çok önemli sorumluluklarda taşımaktadırlar. Öğretmenler, devletin eğitim politikasını ortaya koyan, uygulama biçimleri ile daha sonraki politikaları etkileyen, hem
öğrencilerine kültürün aktarılmasını sağlayan hem de sürekli değişen geleceğe ve teknolojiye ilerlemeye öğrencilerini hazırlamakta önemli rol oynamaktadırlar. Günümüzde, hızla değişen ve gelişen bilgi ve teknoloji toplumunda, öğretmenlik mesleği de gittikçe karmaşıklaşan bir yapı almaktadır. Öğretmenlerin bu değişime ayak uydurup başarılı olabilmeleri için, yüksek mesleki standartlara sahip olması şarttır. Bilgi toplumu oluşturmada da,
hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sürekli gelişimi gereklidir. Öğretmenlerin her anlamda iyi öğrenciler yetiştirebilmeleri için, kendilerinin de sürekli olarak yeni şeyler öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi, değişime ve
yaşam boyu öğrenmeye açık olması gerekmektedir. Eğitim tarihinde, öğretmenlere mesleki gelişim fırsatları sağlamanın ilk amacı, öğrenci başarısını elde etmek olmuştur (OECD, 2005). Mesleki gelişim süreci; sadece öğretmenleri değil, öğrencileri ve eğitim sistemini de içine alan bir sosyal yapıdır. Çünkü öğretmenlerin mesleki gelişimleri arttıkça bu doğal olarak öğrenciye ve eğitim sistemine de olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Mesleki gelişim,
farklı araştırmacılar tarafından farklı tanımlanmaktadır. Örneğin, Burden (1990) sürekli mesleki gelişimi, öğretmenlerin belli bir sürelik olayı olarak değil, kariyerleri boyunca sürekli ve gelişen bir şekilde devam eden yaşamboyu gelişim yaklaşımıyla tanımlanan bir süreç olarak ele almaktadır. Phillips (1991) mesleki gelişimi tanımına
göre; mesleki gelişim, öğretmenlerin öğretim, program geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek üzere planlanan; öğretmenlerin ve okulun gelişimini, öğrencilerin öğrenmesini sağlayan karmaşık bir süreçtir. Diğer bir tanıma göre de, öğretmenlerin mesleki gelişimi bilge ve becerilerin gelişimi olarak görülmektedir.
(Fullan & Hargreaves ,1992). Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve okulların haftalık ders programlarını göz
önüne alarak, öğretmenlere farklı mesleki gelişim etkinlikleri sunulabilir. Yani, mesleki gelişim programları öğretmenlere farklı şekilde uygulanabilir. Öğretmenlere göre bile farklılık gösteren mesleki gelişim programları ülkeden ülkeye göre de farklılık ve çeşitlilik göstermesi doğaldır. Çeşitli ülkelerde öğretmenlerin mesleki gelişimi
göz ardı edilememekte ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarında hem mevcut şartların hem de
gelecekte oluşabilecek şartların dikkate alındığından emin olmaya çalışılmaktadır (Rodrigues, 2005). Hatta, öğretmenlerin mesleki gelişiminin pek çok ülkede karmaşık bir yapısı mevcuttur. Aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini tanımlamak üzere farklı araştırmacılar tarafından kullanılan çeşitli kavramlar bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır : Sürekli eğitim, mesleki gelişim, mesleki öğrenme, hizmetiçi eğitim, sürekli mesleki
gelişim, sürekli kariyer gelişimi, yaşam boyu öğrenme (Woolls, 1991; Turbill, 1993; Hoban, 1996; George and
Lubben, 2002). Hepsinin amacı, öğretmen niteliklerini arttırarak öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamaktır.
Araştırmanın Amacı: Literatürde, Türkiye’ de ve ABD’ de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarını
geçmişten günümüze karşılaştırmalı olarak inceleyen bir betimsel analiz çalışmasına da rastlanamamıştır. Böyle
bir araştırmadan elde edilecek sonuçların konu ile ilgili ülkemizde yapılacak çalışmalara ve literatüre katkıda bulunabileceği düşüncesiyle bu çalışma planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve ABD’de öğretmenlere
yönelik mesleki gelişim programların geçmişten günümüze karşılaştırmalı olarak incelenip benzerliklerini ve farklılıklarının ortaya konulmasıdır.Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan yapılan betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır
(Creswell, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu yöntem var olan bir durumu mümkün olduğunca tam, dikkatli ve
derinlemesine tanımlar. Bazı araştırmacılarda betimsel tarama yöntemini; var olan bir durumun ele alınıp, genel
eğilimlerin ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesi olarak ifade ederler. (Çalık vd.,
2008; Göktaş, Hasançebi vd., 2012; Jayarajah, Saat & Rauf, 2014; Lin, Lin & Tsai, 2014; Selçuk, Palancı, Kandemir & Dündar, 2014; Suri & Clarke, 2009; Sözbilir, Kutu & Yaşar, 2012; Umdu Topsakal vd., 2012). Kullanılan
bu yöntemin araştırmacılar için sağladığı katkılar olduğu gibi, zorlukları da bulunmaktadır. Katkılarından bahsedecek olursak, belli alanda çalışma yapan ve yapmak isteyen araştırmacılara bu alandaki genel eğilimin ne olduğu
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kolaylıkla göstermektedir. (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Selçuk vd., 2014). Zor bir yöntem olmasının nedeni
ise, tanımlayıcı çalışmalarda incelenen araştırma sayısı fazla olduğundan dolayı bazen derinlemesine yorum ve
sentez yapmak sınırlı kalmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, elektronik ortamda (doğrudan elde edilebilen)
veya bunun olanaklı olmadığı durumlarda araştırmacıların kendilerinden elde edilen “öğretmenlere yönelik mesleki gelişim” ile ilgili yayımlanmış erişilebilir nitelikteki Türkçe ve İngilizce tezler, makaleler, yurtdışında ve yurtiçinde önemli eğitim kurum ve kuruluşlarının araştırma raporları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, bu araştırmayı
yapan araştırmacı, bu süre zarfında ABD de bulunmuş ve oradaki çeşitli eyaletlerdeki uygulanan öğretim mesleki
gelişim programlarını görme, derinlemesine gözlemleme ve uygulayıcılardan detaylı bilgi alma fırsatı yakalamıştır.Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimi; Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi’nin düzenlediği
etkinlikler, uzaktan eğitim yoluyla sunulan etkinlikler, okul tarafından düzenlenen etkinlikler, üniversitelerin düzenlediği etkinlikler, öğretmen sendikaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ile çok yönlü
olarak gerçekleştirilmelidir. ABD’de de öğretmenlerin mesleki gelişimleri değişik şekillerde sağlanmaktadır.
ABD’de mesleki gelişim programları çoğunlukla okullar veya bölgeler tarafından düzenlenmektedir. Genellikle,
bu programlar bir günlük eğitimler şeklinde veya akşam düzenlenen çalıştaylar şeklinde yapılmaktadır. Bazı bölgelerde, öğretmenlerin her yıl sertifika almak kurslara katılması zorunludur. Bazı bölgelerde ise, öğretmenler için
okullar da her güz ve bahar döneminde birkaç günlük hizmetiçi eğitim çalıştayları düzenlemektedir. ABD’de öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılımlarını arttırmak için, belli bir süreden fazla bu etkinliklere katılanların maaşlarında artış yapılmaktadır. Fakat Türkiye’de böyle bir uygulama yoktur. Aynı zamanda, ABD’de
öğretmenlerin mesleki gelişiminde yaygın olarak “ders çalışması” yaklaşımı kullanılmaktadır. Ancak, Türkiye’de
öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde bu yaklaşım kullanılmamaktadır. Son olarak, ABD’ de üniversiteler öğretmenlerin mesleki gelişiminde etkin rol alıp ve öğretmenlere yönelik çeşitli programlar hazırlamaktadırlar. Oysa,
Türkiye’de böyle bir uygulama yoktur.
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Bir Savaş Sınırında Eğitimin Öncesi Ve Bugünü: Bir Durum Çalışması
Arş. Gör. Sultan DEMİRCAN
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Arş. Gör. Funda UYSAL
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Tezcan (1985), toplumların durgun, hareketsiz olmayacağını ve toplumlarda sürekli bir değişme ve hareketliliğin
görüldüğünü ifade etmektedir. Toplumsal davranış örnekleri, toplumsal yapılar, toplumsal sistemler, toplumsal
kurallar sürekli olarak değişme süreci içinde olmakla birlikte bu değişim yön ifade etmemektedir. Yani toplumsal
değişme ilerleme kadar gerileme biçiminde de gerçekleşebilir. Toplumdaki en önemli sosyal kurumlardan biri olan
okulların da toplumlarda meydana gelen bu değişikliklerden etkileneceği düşünülürse bu değişimlerin okula ve
dolayısıyla eğitime yansımalarının araştırılması önemli görülmektedir (Şahin, 2002). Her toplum, kendi toplumsal
kurumları olan eğitim-öğretim sistemi ve okullarıyla kendisini o andaki durumuna ve gelecekteki amaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Ergün, 2009). Bu sorumlulukları ile temel insani ihtiyaçlardan olan
eğitim, insan yetiştirmede en önemli vasıta olmasına karşın savaş, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda ilk olarak
ara verilen veya aksatılan faaliyettir. Suriye’de 2011 yılında başlayan ve iç savaş halini alan kriz, bu ülkede yaşayan insanları etkilediği gibi ülke sınırlarının ötesini de etkileyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Sandıklı ve Semin
(2013) Suriye krizinin, uzun sınır komşuluğu, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı ekonomik
bağımlılık ve de sığınmacılar gibi nedenlerle Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifade etmektedirler. Özellikle
2011 yılından itibaren Türkiye'nin sınıra yakın olan illerinin coğrafi yakınlık nedeniyle bu savaşa daha yakın olmaları ve bu illerin Suriye'den devamlı göç almasının bu illerdeki yaşamı her anlamda etkilediği düşünülmektedir.
Savaşın etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Eğitimin sistemli ve planlı bir şekilde yapıldığı yerler olan toplumun sosyal kurumlarından biri olan okullar ve eğitim toplumda meydana gelen bu olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir. Bu araştırma da savaş alanına yakın bir ilçede eğitime ilişkin durumun ortaya konması yoluyla yaşanan
sorunların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Savaşın başladığı ilk dönemlerde ülkemizde sınıra yakın
bölgelerde savaş nedeniyle eğitime ara verilmiş olmakla birlikte, bu bölgelerde eğitimin hala yaşanan bu savaştan
etkilendiği düşünülmektedir. Bloom (1971) tarafından ortaya konduğu üzere öğrenci başarısındaki değişkenliğin
%50’si bilişsel giriş davranışları, %25’i duyuşşal giriş özellikleri ve %25’i de öğretim hizmetinin niteliği ile açıklanabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, yaşanan savaş ortamının bu üç etkene ilişkin nasıl bir değişim
yarattığının ve bu durumun öğretim programlarına yansımasının nasıl olduğunun ortaya konması önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı savaş sınırına yakın bir bölgede savaş öncesi ve savaş başladıktan
sonra eğitim alanına ilişkin durumu ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak; Öğretmenlerin çalıştıkları okulların nasıl bir ortama sahip olduğu ve sınır ötesinde yaşanan savaşın bu ortamı nasıl etkilediği, Öğrencilerin bilişsel
ve duyuşsal özelliklerinin nasıl olduğu ve sınır ötesinde yaşanan savaşın öğrencilerin bu özelliklerini nasıl etkilediği, O bölgede öğretim programlarının uygulanabilirliği ve sınır ötesinde yaşanan savaşla birlikte programların
uygulanmasında yaşanan güçlükler, Öğretmenlerin sınır ötesinde yaşanan savaşın öncesinde sınıflarında en sık
karşılaştıkları ve savaşla birlikte ortaya çıkmış olabilecek problemlerin neler olduğunu ortaya konulmaya çalışılmıştır.Bu araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırma sorularını, verilerini ve sonuçta
ulaşılan bulguları birbirine bağlayan mantıksal bir kurgudur. Araştırmacıyı araştırmanın ilk aşamasından son aşamasına götüren bir eylem planıdır. İlk aşama, araştırmanın başında sorulan ve yanıtı aranacak olan soruları ifade
eder. Son aşama, sorulara ilişkin bulunan yanıtları, sonuçları ifade eder. Arada ise verilerin toplanması ve analizi
gibi bir dizi aşama vardır. Araştırma deseninin temel işlevi, araştırma sorularına toplanan veriler yoluyla yanıt
oluşturmak ve sorular dışında kalan alanlarla ilgili veri toplamaktan kaçınmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011) .
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu bağlamda çalışma grubunu Suriye sınırında bulunan bir ilçede görev yapmakta olan 13 öğretmen
oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme soruları için konu alanı, program geliştirme ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri
alınarak taslak bir form oluşturulmuştur. Amaca hizmet etme ve anlaşılabilirlik açısından uygunluğunu belirlemek
üzere iki öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Geribildirimler sonrasında düzenlenen görüşme formuna son halini
verebilmek üzere de tekrar uzmanlarla görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerini ortaya koy-
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mak amacıyla içerik analizi kullanılmıştır.Elde edilen bulgular doğrultunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Savaş öncesinde eğitimde yaşanan birçok problem mevcuttur. Savaş zaten var olan problemlere ek olarak ortaya çıkan ve
biraz da var olan problemleri tetikleyen bir unsur olmuştur. Öğrencilerin dil bilmemesine bağlı olarak okuma
yazma da yaşanan zorluklar üzerinde durulan önemli noktalardan bir diğeridir. Öğrencilerin dil öğrenip okumaları
sağlansa da okuduklarını anlamlandırma konusunda sıkıntı yaşadıkları öğretmenler tarafından vurgulanmaktadır.
Öğrencilerin anlama konusunda zorluk yaşamaları bütün kazanımlara ulaşılmasını engelleyen, tüm etkinliklerin
yapılmasını yavaşlatan ve değerlendirmede daha çok test ya da kısa cevaplı sınavlar kullanılmasına yönlendiren
bir etken olarak dile getirilmiştir. Öğretim programlarının uygulanmasında yaşanan zorluklardan birisinin de özellikle köyden gelen öğrenciler için okula geç başlama olduğu ifade edilmiştir. Halk arasında yaygın olan çok eşlilik
ve buna bağlı olarak çocuk sayısının fazla olması eğitimi etkileyen unsurlardan bir diğeri olarak dile getirilmiştir.
Savaş sonrasında ortaya çıkan durumlar ise şunlardır: Savaşın asıl etkisi öğretmenler üzerine olmuştur. Öğretmenler çok büyük korkular yaşamışlardır ve bu sürede desteklenmediklerini düşünmektedirler. Öğrenciler kültürleri
dolayısıyla savaştan çok fazla etkilenmemişlerdir. Savaşın öğrenciler üzerindeki etkisi savaşın oyunlara yansıması,
şiddete eğilim ve saldırganlık şeklinde olmuştur. Öğrenciler ve halkı savaşı çok fazla kavrayamamışlardır. Onların
savaşa daha çok merakla yaklaştığı görülmüştür. Ancak savaştan etkilenip göç eden ailelerde olmuştur. Savaşın
öğrenme ortamlarına etkisi ise ilk başta eğitime kısa süreli ara verilmesi ve öğrencilerin anlık olarak dikkatlerinin
dağılması olmuştur.
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Yaşadığımız çağ da sürekli değişimler yaşanmakta ve eğitim-öğretimde bu değişimlerden oldukça etkilenmektedir. 2004-2005 yıllarında eğitim öğretim programlarının güncellenmesi ile ülkemizde yapılandırmacı eğitim etkin
olmaya başlamıştır. Bu bağlamda yapılandırmacı eğitim, öğrenene bilgiyi alıp zihninde yapılandırmasına, oluşturduğu yapıya uygun yorum geliştirme olanağını sağlamaktadır. Geleneksel yöntemlerde öğrenciler bilgiyi öğretmenden, kitaplardan ya da diğer kaynaklardan olduğu gibi alabilirler. Fakat bilgiyi kaynağından almak bilgiyi
zihninde yapılandırıp yorumlamada yeterli olmayabilir. Öğrenenler yeni bir bilgi ya da problem ile karşılaştığında,
zihninde yapılandırmış olduğu önceki kuralları kullanır veya oluşan yeni bilgiyi ifade etmek için zihninde yeniden
kuralları yapılandırır (Brooks ve Brooks, 1993). Öğrenciler yeni kavramları öğrenip, bunları daha önceki bilgileri
üzerine yapılandırırken, sahip oldukları ön bilgiler bazen yeni kavramların öğrenilmesinde yanlış öğrenmelere
neden olurlar (Pesen, 2007). Bu şekilde anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışırlar. Kavram yanılgıları, bireyler tarafından yeni öğrenilmiş soyut bilgilerin, önceki bilgileriyle bütünleştirilmesi ve yeni bilginin günlük hayata
uyacak şekilde yeniden yorumlanması sırasında ortaya çıkabilmektedir (Chinn ve Malhotra, 2002). Anlamlı öğrenmeyi engelleyen faktörlerden birisi olan kavram yanılgılarının giderilmesi için, öğrencilerin mevcut bilgilerinin
gözden geçirilmesi ve yeni bilgilerle uyum sağlaması amacıyla zihnindeki yanlış bilgilerin değiştirilmesi gerekir.
Bu süreç kavramsal değişim süreci olarak adlandırılmaktadır (Smith ve diğ. 1993, akt. Özmen, 2007). Öğrenciler
öğrenmiş oldukları yeni kavramları zihinlerinde yapılandırmadan önce ilgili konunun ön bilgileri ve öğrencinin
konuya yönelik hazır bulunuşluk düzeyi belirlenmesi gerekmektedir. Elde edilen ön değerlendirme ışığında yanlış
kavramların tespit edilmesini hem de öğrenme- öğretme sürecinin düzenlenmesini sağlayacaktır. Yapılandırmacı
öğrenme yaklaşımı altında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, sahip oldukları bilgilerin bir birleriyle olan
ilişkilerini, ön bilgi ve yeni edinilen bilgi arasında kurulan ilişkinin anlamlı öğrenme ile bilgiyi yapılandırıp yapılandırmadıklarını ölçen teknikler geliştirilmiştir. Geliştirilen tekniklerden birisi de kelime ilişkilendirme testidir
(Bahar ve Özatlı, 2003). Yetiştirilecek olan insanların özelliklerinin belirleyicisi olan eğitim programları, bireylere
kazandırılacak davranış standartlarını, öğretilecek bilgi, beceri ve tutumları, öğretme-öğrenme etkinliklerini ve
değerlendirme süreçlerini belirler. Eğitim-öğretim sisteminde önemli bir yeri olan eğitim programlarının uygulayıcısı öğretmenlerdir. Eğitim programı, birçok eğitim kavramını da içeren şemsiye bir kavramdır. Bu nedenle,
gelecekte eğitim sisteminde öğretmenlik yapacak ve programları uygulayacak olan öğretmen adaylarının eğitim
programlarına bakış açıları, programların etkili bir biçimde uygulanmasına temel oluşturacaktır. Öğretmen adaylarından program kavramına ilişkin geribildirim alınması da programların nasıl algılandığının yanı sıra nasıl uygulanacağına ilişkin ipuçları verecektir. Nicelik ve nitelik bakımından sahip olmamız gereken kavramlar, sadece
günlük iletişim ihtiyacında değil, sözlü ve yazılı biçimde bilimsel ve akademik iletişim ortamlarında da karşımıza
çıkmaktadır. Bir bilim dalına yönelik donanımın, o bilim dalındaki temel kavramlara olan hâkimiyetten başladığı
düşüncesinden yola çıkıldığında, öğretmenlik mesleğine yönelik bilişsel gelişimde de eğitim programlarının temel
kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, geleceğin öğretmenlerinin yetiştirildiği eğitim fakültesi öğrencileri, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği şekilde, eğitim programlarına ait temel kavramlara hakim olmalıdırlar.
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının eğitim programları kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi ile ortaya çıkarmaktır.Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak tam anlamıyla kavrayamadığımız olguları
araştırmaya amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmanın örneklemi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini
almış öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testleri, öğrencinin bilişsel yapısını, bu yapıyı oluşturan kavram arasındaki bağlantıyı,
zihinde kurulmuş olan bilgi ağını gözlemlenmesini sağlayan, uzun süreli hafızadaki kavramlar arası bağlantının
yeterince kurulup kurulmadığını ya da kurulan bağın anlamlı olup olmadığını tespit edilebilmesini sağlayan alternatif ölçme değerlendirme tekniğidir (Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 1999). Testi oluşturmak için eğitim programları ile ilgili, konunun üzerine inşa edildiği ve konu için önemli olduğu düşünülen 5 kavram seçilmiştir. Bu kavramlar eğitim programı, hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarıdır. Her bir anahtar kavram bir sayfaya
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gelecek şekilde ve istenilen cevap sayısı kadar yani 5 kere alt alta yazılarak test düzenlenmiştir. Her sayfanın
sonuna kadar anahtar kavramların tekrar edilmesi zincirleme cevap riskini önlemektir. Öğrenci her kavram yazımında anahtar kavrama dönmezse o yazdığı kavramla ilgili kelimeler yazacaktır. Buda testin amacı dışına çıkmasına neden olacaktır (Bahar & Özatlı, 2003). Daha önce yapılan çalışmalar incelenerek her bir cevap kağıdı için
öğrencilere 30 saniye vermenin en uygun zaman dilimi olduğu tespit edilmiştir (Bahar & Kılıç, 2001; Bahar &
Özatlı, 2003; Çardak, 2009; Ercan vd., 2010). Test öğrencilere gerekli açıklamalar ve örnekler yapıldıktan sonra
uygulanmıştır. Verilerin analizi için kelime ilişkilendirme testinde anahtar kavramlara verilen cevap kelimeler
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Hangi anahtar kavrama hangi kelime veya kavramların kaç kez tekrarlandığını
gösteren ayrıntılı frekans tablosu hazırlanmıştır. Bu frekans tablosundan yararlanılarak kavram ağı oluşturulmuştur. Kavram ağı oluşturma işleminde Bahar vd. (1999) tarafından ortaya koyulan kesme noktası tekniği kullanılmıştır. Kesme noktası tekniğinde frekans tablosundaki herhangi bir anahtar kavram için en fazla verilmiş cevap
kelimenin belirli bir değer aşağısı kesme noktası olarak belirlenir. Bu değerin üzerindeki kavramlar kavram ağının
ilk kısmını oluşturur. Daha sonra kesme noktası belirli aralıklar ile aşağıya çekilir ve tüm anahtar kelimeler kavram
ağında çıkıncaya kadar işlem devam eder. Bu araştırmada kesme noktası tekniği kullanılarak oluşturulan kavram
ağları yardımıyla kavramlar arasındaki ilişkilendirmelere ve yeni üretilen kelimelere bakılarak veriler yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının eğitim programları kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının
ortaya çıkarılması ve bilişsel yapılarının belirlenmesi beklenmektedir. Kelime ilişkilendirme testi ile öğretmen
adaylarının bilişsel yapılarında eğitim programları ile ilgili hangi kavramların olduğu, bu kavramlar arası ilişkilerin/bağlantıların nasıl kurulduğunun ortaya çıkması beklenmektedir. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının sahip oldukları kavram yanılgıların giderilmesi için önerilerin elde edilmesi beklenmektedir. Öğretmen adaylarının eğitim programlarına ilişkin kavramlarla ilgili yeterli sayıda kavram üretmeleri ve anahtar kelimeler arasında ilişki kurmaları beklenmektedir. Özellikle eğitim programları anahtar kavramı ile diğer anahtar kavramlar
olan hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları arasında ilişki bulmaları beklenmektedir. Aynı şekilde
eğitim programlarının ana kavramları hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları anahtar kavramlarının
da birbirleriyle olan ilişkilerinin bulunması beklenmektedir. Eğitim programları kavramının diğer program türleri
ile karıştırılması beklenmektedir. Ayrıca eğitim durumları anahtar kavramı ile ilgili öğretmen adaylarının yöntem
ve teknikleri yazmaları, sınama durumu anahtar kavramı ile ilgilide farklı ölçme yöntemlerini yazmaları beklenmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Alan ve Öğretmenlik Formasyonu Derslerindeki Eğitim-Öğretim Etkinliklerine
İlişkin Algıları
Yrd. Doç. Dr. Sibel CENGİZHAN
Marmara Üniversitesi

Eğitimin temel amacı olan istendik yöndeki kalıcı öğrenmelerin sağlanmasında öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğretmen, istendik davranışları kılavuzlayan, eğitim durumlarını düzenleyen ve uygulayan kişidir (Sönmez,
2010). Öğretmenin sınıf içindeki davranışları, süreci planlaması ve uygulaması öğrenciler için bir model olması
açısından da önemlidir. Bu nedenle öğretimi gerçekleştiren öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerini öğrenmeyi
verimli kılacak şekilde düzenlemesi önemlidir. Bunun için de öğretmenin iyi bir planlamacı olmasının yanı sıra
uygulayıcı da olması gerekmektedir. Bu bağlamda derse başlanmadan önce öğrencilerin hazır olma durumu belirlenmeli, önkoşul öğrenmeler hatırlatılmalı, öğrencilerin dikkati derse çekilmeli, öğrenmeye güdülenmeli ve hedef
davranışlardan haberdar edilmelidir (Baykul ve Aşkar, 1987; Büyükkaragöz, 1997; Bilen, 2002; Sönmez, 1999;
Altun, 2001; Küçükahmet, 2003). Aynı zamanda konu içeriğine ve öğrencilerin beklentilerine uygun olan etkinlikler belirlenerek sınıf içi öğretim süreçleri gerçekleştirilmelidir (Gökçe, 2002, s.111). Eğitim-öğretim sürecinde
özellikle öğretim ilkelerinden olan bireye görelik, açıklık, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, hayatilik gibi ilkelerin kullanılması da gerekmektedir (Tan, 2008, s.10). Bunun dışında konular arası bağlantıların kurularak sunulması, katılımı sağlayacak öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması, bireysel farklılıkların kabul edilmesi,
öğretim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması ve kullandırılması, pekiştireçler verilmesi, anında geri bildirim sağlanması da öğrenmenin kalıcılığını arttırmaktadır. Bununla ilgili olarak örneğin öğretim sürecinde teknoloji kullanımının öğrenci motivasyonunu, öğrencilerin öz düzenleme becerilerini ve akademik başarılarını arttırdığı (Aysu, 2012; Yılmaz, 2013), proje tabanlı, işbirlikli, bilgisayar destekli öğretim yöntemleri gibi öğrenci
katılımını sağlayan öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımının akademik başarıyı ve öğrenme kalıcılığını arttırdığı (Cengizhan, 2006; Çolak, 2006), pekiştireç kullanımının başarıyı olumlu yönde etkilediği (Göl, 2003),
anında verilen geri bildirimlerin edinilen bilgi ve becerilerin kalıcılığını sağladığına (Demirdağlı, 2014) ilişkin
birçok araştırma sonucu bulunmaktadır. Bu nedenle öğretim sürecinin uygulanmasında bu sayılanlara da dikkat
edilmesi önemlidir.Araştırma, betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri, örneklemini ise tesadüfi örnekleme ile seçilen 321 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin %61.1’i kadın, %38.9’u ise erkektir. Veri Toplamak amacıyla araştırmacı tarafından
konuyla ilgili literatür ve araştırmalar incelenerek 33 ifadenin yer aldığı bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket
taslağı anketteki olası kapsam, ölçüm ve cevaplama hatalarının önüne geçebilmek amacıyla konuyla ilgili 3 uzmana inceletilmiş ve 24 adet ifade anketin son halini oluşturmuştur. Araştırmaya katılanların anketteki ifadelere
katılım derecesinin belirlenmesi amacıyla (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Katılıyorum, (4)
Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 4’lü likert kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğretmen adaylarının algıları alan
ve öğretmenlik formasyonu dersleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmiş, verilen cevaplara ait frekans, yüzde ve
aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde “1-1.74 aralığı Kesinlikle katılmıyorum”, “1.75-2.49 aralığı Katılmıyorum”, “2.50-3.24 aralığı Katılıyorum” ve “3.25-4 aralığı Kesinlikle katılıyorum” olarak kabul edilmiştir.Araştırma verilerinden; hem alan hem de öğretmenlik formasyonu derslerinde kullanılan öğretim dilinin açık, net ve anlaşılır olduğu, ders konularını somuttan soyuta, basitten karmaşığa
doğru sunulduğu ve konular arası geçişler yapılırken daha önceki konularla bağlantılar kurulduğu, konuyla ilgili
güncel olaylara yer verildiği, öğrencilerde etik değerleri kazandırmaya yönelik öğrenme fırsatları oluşturulduğu
ve öğretim araç gereçlerinin kullanımında öğrencilere de sorumluluk verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak bu
olumlu sonuçlara karşın hem alan hem de öğretmenlik formasyonu derslerindeki öğretim etkinliklerinde; öğretime
başlanmadan önce ön bilgilerin dikkate alınmadığı, pekiştireçlerin kullanılmadığı, ders konunda konunun değerlendirmesinin ve özetinin yapılmadığı, aktif katılımı sağlayan öğretim etkinliklerinin kullanılmadığı, bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı, öğrenmeyi öğrenme fırsatlarının oluşturulmadığı, öğretim teknolojilerinin kullanılmadığı, derslerin sadece bilgi aktaran bir yapıda olduğu da saptanmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bir
başka bulguda da; öğretmenlik formasyon derslerinde alan bilgisi derslerine göre konu anlatımında sınıf seviyesi-

590

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
nin daha çok dikkate alındığı, konuların güncel/mesleki yaşamda nasıl kullanılacağının belirtildiği, derste yer verilen etkinliklerin gerçek hayatla ilişkili olduğu, ders içeriklerinin güncel olduğu, öğrenme kalıcılığının arttıran
yöntem ve tekniklerin daha fazla kullanıldığı, yanlış ve eksik öğrenmelerin düzeltildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme İle İlgili Görüşleri
Arş. Gör. Dr. Suna ÇÖĞMEN
Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeden önce devam ettikleri ve zorunlu eğitimin son basamağı
olan ortaöğretim kurumları, “öğrencilere derin bilişsel ve duyuşsal alan yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan (Demir ve Demir, 2012)” ve onların asgari düzeyde genel kültür eğitimi edindikleri eğitim ortamlarıdır. Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı bilgi notu kapsamında ortaöğretimin amacının “öğrencilerin
kendilerini ve dünyayı keşfetmelerine olanak sağlaması” olduğu belirtilmiştir (Yeni Dönemde Ortaöğretimin
Amacı ve Yeniden Düzenlenmesi, 2013). Ortaöğretim kurumları ayrıca “öğrencilerin öz güven, öz denetim ve
sorumluluk duygularının geliştirilmesini, öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, hayat boyu öğrenmenin bireylere
benimsetilmesini” de amaçlamaktadır. (Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Tanıtımı, 2014). Belirtilen bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen ortaöğretim programlarının amacına ulaşması, çağın değişen koşullarına ayak uydurulması ve öğrencilerin bu anlamda yetiştirilmesi adına oldukça önemlidir. Tam da bu noktada,
düzenlenen programların amacına ulaşmasında, programların sınıftaki uygulayıcıları olan öğretmenlerin rolü belirginleşmektedir. Eisenhart, Shrum, Harding ve Cuthbert (1988) “eğer reformlar yapılırken ya da araştırmalar
yapılandırılırken öğretmenlerin dirençli inançları dikkate alınmazsa, o zaman eğitimi geliştirmek için gösterilen
iyi niyetli çabaların işe yarayacağı konusunda iyimser olunamayacağını” belirtmişlerdir (s. 67). Zira Pajares (1992)
öğretmen inançlarının, onların algılarını ve aldıkları kararları etkilediğini, dolayısıyla bunun da sınıftaki davranışlarını şekillendirdiğini ifade etmiştir. Benzer bir şekilde Prawat’a (1992) göre de “öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili görüşleri onların sınıf içi uygulamalarını etkilemektedir” (s. 356). Bir başka ifade ile öğretmenlerin,
öğrenme, öğretme, bu süreçlerdeki öğrenci ve öğretmen rolleri gibi kavramlar konusundaki görüşleri onların öğrenme ve öğretme süreçleri ile kararlarını yönlendirmektedir. Bu bağlamda; genel bir program değişikliğinin sınıf
içi öğretim uygulamalarına yansıyabilmesi için, öğretmenlerin eğitim programlarının temel kavramlarından olan
öğrenme ve öğretme ile ilgili görüşlerinin bu değişiklik ve düzenlemelerle uyum sergilemesi gerektiği düşünülebilir. Bu durumda da öncelikle öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili var olan görüşlerinin neler olduğunun
belirlenmesi gerekebilir. Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili görüşleri, onların uygulamada nasıl birer
öğretmen olduklarının yanı sıra, öğrencilerinin benimsedikleri öğrenme yaklaşımlarının da belirleyicisi olabilmektedir (Trigwell, Prosser ve Waterhouse, 1999; Dart ve ark., 1999; Richardson, 2005; Chan, Tan ve Khoo, 2007;
Turner, Christensen ve Meyer; 2009; Pitkaniemi, 2009). Tüm bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili sahip olduğu görüşler, bir öğretmenin sınıf içi uygulamalarının, öğrencilerin öğrenme yollarının ve
baskın olan öğrenme ve öğretme anlayışının anlaşılması açısından önemli göstergeler olabilmektedir. Bu çerçevede üniversite eğitiminden önce önemli bir basamak olan lise eğitiminde, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile
ilgili görüşlerinin neler olduğunun bilinmesi, bu öğretmenlerin eğitim uygulamalarını hangi koşullarda ve ne şekilde gerçekleştirdikleri konusunda bir fikir verebilir. Eldeki çalışma da, liselerde görev yapan öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme kavramlarıyla ilgili görüşlerini incelemek üzere yapılandırılmıştır.Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili görüşleri, öğretmenlerin bakış açısıyla
ve onların öğrenme ve öğretme ile ilgili deneyimlerine nasıl anlam yükledikleri üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırma yorumlayıcı temel nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın temel veri kaynağı öğretmenler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmanın verileri kuram oluşturma yaklaşımının ilkeleri doğrultusunda toplanmış ve analiz edilmiştir. Eldeki çalışmada veri toplama süreci ile analiz süreci eşzamanlı olarak yürütülmüştür (sürekli karşılaştırmalı analiz). Kuram oluşturma yaklaşımında kullanılan üç aşamalı
kodlama süreci işletilmiş (açık kodlama-eksen kodlama-seçici kodlama) ve veri analizinin her aşaması karşılaştırmalı olarak ilerlemiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin analiz edilmesi ve yorumlanmasında bütünsel bir bakış açısı
yakalamak amacı ile veriler gerek kendi içlerinde gerekse birbirleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Örneklem
seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede eldeki çalışmanın verileri 2011–2012 eğitim
öğretim yılında Denizli il merkezinde bulunan, biri Anadolu Lisesi diğeri genel lise olmak üzere iki lisede görev
yapan toplam on yedi öğretmenden toplanmıştır. Öğretmenler Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe,
Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere toplam sekiz branştan seçilmiştir. Araştırmada kullanılan gö-
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rüşme formu geliştirilirken uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenen görüşme formu kullanılarak üç öğretmen ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yapılan transkripsiyonlar sonucunda
görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. Araştırma verilerinin analiz sürecinde işe koşulan sürekli karşılaştırmalı
analiz tekniği doğrultusunda da görüşme formunda düzenlemeler yapılmış ve araştırma probleminin dışına çıkmadan esnek bir yapı izlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizi süreci boyunca verilerden çıkarılan kodlar
ve kategoriler ile bulgular doğrultusunda seçilen alıntılar, öğrenme ve öğretme alanında uzman bir başka araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca araştırmanın verileri nitel araştırmada uzman iki araştırmacı tarafından
incelenmiş ve kodlanmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994) [Görüş birliği/ (Görüş ayrılığı + Görüş birliği)X100]
formülü kullanılarak kodlar arası tutarlık hesaplanmıştır. Araştırmacı katılımcı onayı almak üzere görüşmelerin
dökümünü bütün öğretmenlere sunmuş ve her birinden yapılan görüşmeler üzerine onay ve görüş almıştır. Bulguların inandırıcılığının sağlanması açısından alıntılar herhangi bir değişiklik yapılmadan doğrudan yansıtılmıştır.
Araştırmanın veri toplama ve analiz sürecinde kullanılan kuram oluşturma yaklaşımının her bir aşaması birbiriyle
tutarlı bir biçimde yürütülmüştür. Araştırmanın tüm süreçleri, görüşme yapılan öğretmenlerin özellikleri, görüşme
yapılan mekânlar ayrıntılarıyla betimlenmiştir.Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme kavramlarına ilişkin görüşleri
bir bütün halinde incelendiğinde, karşımıza öğretmenin merkezde olduğu, konu anlatımının ön planda yer aldığı,
öğrenme sürecinde tekrar ve pekiştirecin öneminin vurgulandığı ve öğretme sürecinin ise öğretmenin sahip olduğu
bilgiyi karşı tarafa aktarması olarak düşünüldüğü bir tablo çıkmaktadır. Bu tablo davranışçı öğrenme kuramının
etkisinde, nesnelci bakış açısına sahip, geleneksel öğretmen/konu merkezli yaklaşımdır. Öğretmenlerin hepsi yeni
bir bilginin edinilmesi, var olan bilginin üzerine yenilerinin eklenmesi, tekrar ve bol pratik yaparak depolanan bu
bilginin ise yeri geldiğinde kullanılarak davranışa dönüştürülmesini öğrenme olarak ele almaktadırlar. Bu görüş
ile tutarlı olarak öğretme de öğretmenin konu ile ilgili bilgilerini öğrenciye aktardığı bir etkinlik olarak görülmektedir. Öğretmen/konu merkezli bu öğrenme ve öğretme yaklaşımında öğretmenlerin kendi ve öğrencilerin rolleri
konusundaki görüşleri de birbiriyle tutarlıdır. Öğretmenin alanında uzman olmasının ısrarla vurgulandığı görüşmelerde, öğretmenin başat rolünün bilgiyi aktaran kişi olduğu görülmektedir. Bu da öğretmenlerin alanında uzman, doğru bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Öğrenci de öğrenmenin gerçekleşmesi için gereken sorumlulukların farkında olan ve bunları yerine getiren kişidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için gereken sorumluluklar
derse hazır gelinmesi, ders içinde dikkatli bir şekilde öğretmenini dinlemesi, gerektiği yerde sorulara yanıt vermek
ya da derse hazır geldiğini gösterecek şekilde konuşmak şeklinde derse katılım göstermesi ve verilen ödevleri
zamanında yapması şeklinde sıralanabilir. Öğretmenlerin ifadelerinden, düz anlatım ve soru-cevap yönteminin
öğretme sürecinin merkezinde yer aldığını anlaşılmaktadır. Öğretmenleri öğrenme ve öğretme sürecinde yönlendiren önemli bir motivasyon aracı üniversiteye giriş sınavıdır. Öğretmenlerin hemen hemen hepsinin etkisinden
şikâyetçi oldukları bu sınavın, tüm öğretme etkinliklerini yönlendirdiği söylenebilir. Öğrenmenin ölçümünün daha
fazla soru çözebilmek ile eş değer tutulduğu ve bütün öğretmenlerin kaynak olarak ders kitabı değil de soru bankası
kullandığı göz önünde tutulduğunda, üniversite giriş sınavının öğrenme ve öğretme sürecindeki etkisi daha açık
bir şekilde görülebilmektedir. Görüşmelerin gerçekleştirildiği iki okulda görev yapan öğretmenler, öğrenme ve
öğretme ile ilgili benzer görüşler belirtmişlerdir. Buna göre her iki okulda da görev yapan öğretmenlerin öğrenme
ve öğretme ile ilgili görüşleri, öğretmen/konu merkezli yaklaşım çerçevesinde yer almaktadır. Öğretmenlerin görüşleri görev yaptıkları okulun ve öğrencilerinin özellikleri konusunda farklılık göstermektedir. Öğretmen ifadeleri
incelendiğinde, Okul Bir’de görev yapan öğretmenlerin öğrenci başarısına daha fazla vurgu yaptıkları; Okul
İki’deki öğretmenlerin ise öğretmenlik mesleğinin misyonuna daha fazla vurgu yaptıkları görülmektedir. Özetle
öğretmenlerin öğrenme ve öğretme ile ilgili oldukça geleneksel, öğretmen-merkezli anlayışa sahip oldukları, üniversite sınavı ve dayatılan ders programları gibi dış faktörlerin öğretmenlerin ders etkinliklerini etkileyebildiğini
ve öğretmenlerin öğrenen-merkezli yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili bazı yanlış kavramsallaştırmalara sahip olduğu söylenebilir.
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Öğretim Üyeleri Bir Ders Planında Bulunan Temel Etkinlikleri Hangi Sıklıkla Derslerinde
Sergilemektedir ve Bu Konuda Öğrencilerin Duyuşsal Tepkileri Nedir?
Doç. Dr. Füsun Gülderen ALACAPINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bir öğretmenin ya da öğretim üyesinin eğitim ortamında sergilediği pek çok davranış olabilir. Bu davranışlar öğrencileri etkileyebilir. Eğitim ortamında öğrenmeyi kolaylaştıran, gerçekleşmesini sağlayan etkinlikler vardır. Bu
etkinlikler, öğretmen ve öğretim üyesince sınıf ortamında sergilenmelidir; çünkü böyle oluna istendik davranışlar
kişilere kazandırılabilir. Bir ders planı genellikle biçimsel boyut, giriş, geliştirme, sonuç ve değerlendirme bölümlerinden oluşabilir Biçimsel Boyutta araç-gereçler, içerik, ana ve yardımcı noktalar, kazanımlar yer alır. Kazanımların en azından uygulama düzeyine kadar olması istenir; çünkü eğitim, kişiyi uygulama düzeyine getirince gerçekleşmiş olabilir. Giriş bölümünde dikkati çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçiş basamakları aşamalı
olarak sıralanır. Dikkati çekme basamağında öğretmen kazanımlarla ilgili açık uçlu bir soru sorabilir. Kısa bir
drama yaptırabilir. Kısa bir film gösterebilir. Kukla oynatabilir. Örnek olay sunabilir. Masal, öykü, fıkra anlatabilir. Bu etkinlikler beş dakikayı genellikle geçmemelidir. Bunları sunduktan sonra, sınıfa en üst düzeydeki kazanımla ilgili bir soru sorabilir. Öğrencilerin verdiği hiçbir yanıta doğru ya da yanlış dememelidir. “Bu soruyu ve
verdiğiniz yanıtları unutmayın, derse etkin katılırsanız, bu dersin sonunda bu sorunun yanıtını hep beraber bulabileceksiniz” ifadesini vurgulamalıdır. Güdüleme basamağında derste öğreneceklerinin yaşamda ne işe yarayacağı
belirtilmelidir. Gözden geçirmede ise o derste kazandırılacak en üst düzeydeki kazanım söylenmelidir. Derse geçişte en alt basamaktaki kazanıma göre bir etkinlik düzenlenmelidir. Geliştirme bölümünde dönüt, düzeltme,
ipucu, pekiştireç ve öğrencinin etkin katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca kazanımlara ve öğrenciye uygun öğrenme
strateji, yöntem, teknik ve taktikleri yeri ve zamanı gelince işe koşulmalıdır. Eğitim ortamında değişik ve uygun
öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri (tartış, güdümlü tartışma, örnek olay, istasyon tekniği, karar verme, gösterip yaptırma, beyin fırtınası, proje vb.) yeri ve zamanı gelince kullanılmalıdır. Bunlarla öğrenci erişisi arasında
anlamlı ilişki olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Sonuç bölümü ise son özet, tekrar güdüleme ve kapanıştan oluşabilir. Son özette ana nokta, ya da en üst düzeydeki kazanım söylenebilir. Tekrar güdülemede girişteki
güdülemenin aynısı yapılabilir. Kapanış ta ise, dikkati çekmedeki soru yeniden sorulabilir. Sınıfın en az %70’i
sorunun yanıtını verebiliyorsa, ders planının etkili, kullanışlı ve geçerli olduğu söylenebilir. %70’den aşağı ise
plan yeniden düzenlenmelidir. Değerlendirme bölümünde o derste kazandırılacaklarla ilgili her düzeyde en az bir
soru sorulmalıdır. Bu sorular açık uçlu, yazılı, çoktan seçmeli, doğru yanlış, doldurmalı olabilir. Ayrıca rubrik,
öğrenci dosyası, öğrenci akran değerlendirmesi, veli değerlendirmesi, öğrencinin kendini değerlendirmesi şeklinde
işe koşulabilir. Diğer bir değişle çok boyutlu bir değerlendirme yapılabilir. Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin
yaşı, mesleki kıdemi, bitirdikleri eğitim kurumu, eğitimde geçirdikleri süre, cinsiyeti, aldıkları maaş, çalıştıkları
kurum, medeni durumları ile öğrenci başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşın öğretmenin
sınıf ortamında kullandığı dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç, öğrenci katılganlığı, sevgi, uygun öğretme-öğrenme
yöntem, teknik ve taktikleri ile öğrenci başarı ve erişisi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu
bağlamda, öğretmenler eğitim ortamında bu değişkenleri işe koşarlarsa, başarılı olabilirler.Bu araştırmada, nicel
araştırmanın yirmi iki sorudan oluşan anket formu ve nitel araştırma yönteminin ad belirtmeden yazılı görüş alma
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada eğitim fakülteleri öğrencilerine dönem sonunda, bitirme sınavlarından sonra,
notlar açıklanmadan “ öğretim ilke ve yöntemleri ile program geliştirme derslerine giren …. öğretim üyesinin ders
planındaki hangi davranışları sınıf ortamında kullandığını ölçen”, güvenirliği .76 bulunan bir anketi yanıtlamaları
istendi. Daha sonra da şimdiye dek diğer eğitim derslerine giren öğretim üyelerinin, bu davranışları hangi sıklıkla
eğitim ortamında gösterdikleri soruldu. Ayrıca onlardan adlarını belirtmeden bu davranışları gösteren ve göstermeyen öğretim elemanları hakkındaki görüş ve değerlerini yazmaları söylendi. Bu soruların yerindeliği ve uygunluğu konusunda üç uzmandan görüş alındı, bu görüşler arasında.72’lik bir ilişki bulundu. Bu da araçların geçerliği
konusunda bir kanıt olarak kabul edildi. Bundan sonra öğrencilerden öğretim üyesi/lerinin hangi davranışlarından
nasıl etkilendikleri ve onlar hakkındaki görüş ve değerlerini düzgün tümcelerle yazılı olarak anlatmaları ve isimlerini yazmamaları istendi, birinci el veriler böyle elde edildi. Daha sonra bu veriler, “içerik analizi, ve veri indirgeme” yöntemleriyle irdelendi. Araştırmanın iç güvenirliği ve tutarlılığını saptamak için de sorulara verilen yanıtlarla, görüş ve değerler arasındaki anlam ilişkilerine, özeliklerine bakıldı ve bunlar üç uzman tarafından irdelendi,

595

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
bu üç uzmanın görüşleri arasında .80’ lik bir ilişki bulundu. Öğrenciler eğitim derslerine giren öğretim üyelerinin
büyük bir çoğunluğunun ders planındaki etkinlikleri sınıf ortamında yerine getirmediklerini belirtmişlerdir. Bu
durumun bu tür eğitim derslerine ve öğretim üyelerine karşı onlarda olumsuz ilgi ve tutumlarının oluşmasına neden
olduğunu vurgulamışlardır. Ders planındaki etkinlikleri yerine getiren öğretim üyesine karşı ise, olumlu duygular
oluşturmuşlar ve onu örnek alacaklarını söylemişlerdir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Üzerinde Epistemolojik İnançlarının
Etkisi
Arş. Gör. Alper YORULMAZ
Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman CAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Teknolojinin çevrelediği bir toplumda yetişen yeni nesil, eğitimde kullanılan araçları, yöntemleri ve bunları kullanacak olan öğretmenlerin yeterliliklerinin değişmesini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı öğretmenlerde, teknolojiyi öğretim süreçleri ile bütünleştirmelerini sağlayacak teknolojik, pedagojik bir alan bilgisini oluşması gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmen yeterliliklerinin oluşturulmasında teknopedagojik eğitim ortaya çıkmıştır.
Teknopedagojik eğitim, öğretmenlerin öğretim sürecinde teknoloji, pedagoji ve içerik bilgilerini bütünleştirme
yeterliklerine odaklanan güncel teknoloji entegrasyonu yaklaşımıdır (Kabakçı Yurdakul, 2011). Diğer bir ifade ile
teknopedagojik eğitim, pedagoji ve içerik bilgisinin öğretim sürecinde birlikte işe koşulmasına, özellikle uygun
teknolojilerin kullanımı ve teknolojilerin sınıf ortamına entegrasyonu için bu üç alan arasında bağlantı kurulmasına
vurgu yapılmaktadır (Bruce & Levin, 1997). Teknopedagojik eğitim, öğretim sürecinin etkililiğini arttırmak için
öğretim aşamasındaki planlama, yürütme ve değerlendirme aşamalarının tamamının teknolojik pedagojik içerik
bilgisine dayalı olarak yürütülmesidir. Bundan dolayı da sınıf öğretmeni adaylarına teknoloji entegrasyonu becerisinin kazandırma yollarından biri, öğretmen eğitimi sürecinde teknopedagojik eğitime yer verilmesidir. Eğitim
alanında yapılan çalışmalarda bireylerin epistemolojik gelişimleri ve inançlarına yönelik ilgi bulunmaktadır. Bu
ilginin nedeni olarak bir bireysel özellik olarak kabul edilen epistemolojik inançların öğrenme üzerinde oldukça
önemli etkileri olduğunun araştırma sonuçlarına dayalı olarak ortaya konulmuş olmasıdır. Epistemolojik inançlar,
bireylerin bilginin ne olduğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili öznel inançları olarak tanımlanmaktadır (Schommer, 1990). Epistemolojik inançlar ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ilk başlarda bu inançlar
yalnızca bilgi, öğrenme yada zeka gibi tek bir boyut olarak ele alınmıştır. Ancak, Schommer (1990) epistemolojik
inançların yalnızca bilgi, zeka ya da öğrenme gibi tek bir boyut açısından ayrı ayrı ele alınmasının yetersiz bir
yaklaşım olduğuna dikkat çekmiş ve epistemolojik inançların tüm bu boyutları içine alan çok boyutlu bir yapı
biçiminde, yani bir inanç sistemi olarak düşünülmesi gerektiğini savunmuştur. Bundan dolayı da epistemolojik
inanç sistemini ortaya koymak, ölçüm yapmak için epistemolojik inanç ölçeğini geliştirmiştir. Bu ölçeği kullanarak Schommer (1990), öğrenme yeteneği doğuştandır, bilgi basittir, öğrenme hemen gerçekleşir ve bilgi kesindir
olmak üzere epistemolojik inançları dört faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur. Ancak Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) ölçeğin Türkçeye uyarlamasını yaptıklarında epistemolojik inançların, çabaya, yeteneğe ve tek bir
doğrunun var olduğuna inanç olmak üzere üç faktörden oluştuğunu ortaya koymuşlardır. Epistemolojik inançların
öğrenme üzerinde etkili bir yapıya sahip olmasından dolayı sınıf öğretmeni adaylarının eğitimlerinin verilmesinde,
donanımlı bir yapıya sahip olmalarında epistemolojik inançları etkili olmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi
ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımına yönelik teknopedagojik alan yeterliklerinin
belirlenmesi ve epistemolojik inançları ile ilişkisinin ortaya konulması önemli görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi ve epistemolojik inançlarının teknopedagojik alan yeterlikleri ile ilişkisinin belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1)Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve teknopedagojik alan yeterlikleri
nasıldır? 2)Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve teknopedagojik alan yeterlikleri cinsiyet değişkenine göre değişkenlik göstermekte midir? 3)Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve teknopedagojik alan yeterlikleri akademik başarı değişkenine göre değişkenlik göstermekte midir? 4)Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve teknopedagojik alan yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?Araştırma
tarama modelinde desenlenmiş olup, sınıf öğretmeni adaylarının teknopedagojik alan yeterlikleri ve epistemolojik
inançları betimlenmekte ve her iki kavram arasındaki ilişki ortaya koymaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu
2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği son sınıfında
öğrenim gören 149 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubuna son sınıf öğretmen adaylarının dahil edilmesinde meslek bilgisi, genel kültür ve alan bilgisi derslerini almaları, planlayabilme ve öğretebilme becerilerine
sahip olmaları etkili olmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için Kabakçı Yurdakul ve diğ. (2012) tarafından
geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği, Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği; tasarım, uygulama, etik
ve uzmanlaşma olmak üzere dört faktörden oluşmakta olup ölçekte 33 madde yer almaktadır. Epistemolojik İnanç
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Ölçeği; öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğu inanç ve tek bir doğrunun var
olduğuna inanç olmak üzere üç faktörden oluşmakta olup ölçekte 17 olumsuz, 18 olumlu 35 madde bulunmaktadır.
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlemesinde öncelikle veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar
ortamına aktarılmış, ölçek formlarında uygun biçimde işaretleme yapılmayan veriler çözümleme sürecinin dışında
bırakılmıştır. Araştırma sorularının yanıtlanmasında betimsel istatistiklerden, farkların ortaya konması amacıyla
bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA; ilişkilerin ortaya konulması için ise Pearson Momentler Çarpımı
korelasyonu ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adayları
epistemolojik inançlarını ve teknopedagojik alan yeterliklerini nasıl gördükleri ortaya çıkacaktır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının, cinsiyet ve akademik başarılarına göre değişkenlik gösterip göstermediği sonucuna ulaşılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının teknopedagojik alan yeterliklerinin, cinsiyet ve akademik başarılarına göre değişkenlik gösterip göstermediği sonucuna ulaşılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve teknopedagojik eğitim yeterliklerinin incelendiği bu araştırmada sonuç olarak her iki kavramın birbiriyle ilişkisinin olduğu
ve bu ilişkinin yönünün ne tarafa olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu sonuçlara bağlı olarak eğitimcilere, araştırmacılara öneriler ortaya konulacak ve bu yönde çalışmaların yapılarak sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi sağlanması
amaçlanmaktadır.

KAYNAKÇA
Bruce, B., & Levin, J. (1997). Educational technology: Media for inquiry, communication, construction, and
expression. Journal of Educational Computing Research, 17(1), 79-102.
Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim
Araştırmaları, 2(8), 111-125.
Kabakçı Yurdakul (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H.F., Kilicer, K, Coklar, A.N., Birinci, G. & Kurt, A.A. (2012). The development,
validity and reliability of TPACK‐deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers&Education, 58 (3), 964‐977.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational
Psychology, 82(3), 498-504.

Anahtar Kelimeler:Sınıf öğretmeni adayı, teknopedagojik eğitim, epistemolojik inanç, yeterlik.

598

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Türkiye’deki Okul Uygulaması Araştırmalarında Öğretim Becerileri: Bir Meta-sentez Çalışması
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Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde mesleki bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasında ve kuram ile uygulama
arasında köprü kurmada gerçek ortamlardaki uygulamanın önemi alanyazında sıklıkla vurgulanmaktadır (Gürsoy,
2013; Kiraz, 2003; Qazi, Rawat & Thomas, 2012; Senemoğlu, 1991; Smith & Lev-Ari, 2005). Ayrıca öğretmen
eğitiminde kurama karşı uygulama problemi giderek artan bir ilgiyle araştırma konusu haline gelmektedir (Oonk,
2009, s.15). Özellikle öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesinde kuram ve uygulamayı birleştirerek deneyim kazanmanın önemine dikkat çekilmektedir (Richardson-Koehler, 1988, s. 22; akt. Kauffman, 1992).
Bununla birlikte hizmet öncesi öğretmen adaylarının uygulama eğitimlerinde kuram ve uygulama arasında bir
boşluk olduğu da açıkça ifade edilmektedir (Oonk, 2009). Öğretmen yetiştiren kurumların, genellikle ideal öğretim
koşulları için öğrencileri hazırladıkları ancak öğretmen adaylarının eğitim sürecinde edindikleri pedagojik bilgi ve
beceriler ile bunların dayandığı kuramları gerçek sınıf ortamında çok az uygulayabildikleri ya da uygulayamadıkları yönünde eleştirilere yer verilmektedir (Qazi vd., 2012; Scheeler, 2008). Bu bağlamda okul uygulamasının,
öğretmen eğitiminin önemli bir parçası olduğu ve öğretmen adaylarının öğrenim süreçlerinde edindikleri öğrenmeöğretme ile ilgili bilgi ve becerilerini gerçek sınıf ortamlarında uygulamaya dönüştürerek deneyim kazanmalarına
fırsatı verdiği söylenebilir (Qazi vd., 2012). Okul uygulamalarının öğretim becerilerini geliştirdiği yönünde alanyazında çeşitli araştırmalar yer almaktadır. Örneğin, Graham (2005) İngilizce öğretmen adaylarının mentör eşliğinde işe koşulan değerlendirme teorileri ve uygulamasının gerçek ortamda geliştiğini belirtmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sınıf temelli değerlendirme ve planlamaya ilişkin inançlarının, görüşlerinin, alternatif değerlendirmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştiği de ifade edilmiştir. Choy, Wong, Lim ve Chong (2013) tarafından
yapılan boylamsal çalışmada mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin dersi planlama, sınıf yönetimi ve öğretim stratejileri ile ilgili öğretim becerilerinin hizmet öncesi eğitimin ilk yılından itibaren anlamlı bir şekilde arttığını ve
öğretimi öğrenmenin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Scheeler (2008) ise, hizmet öncesi eğitim sürecinde
öğretmen adaylarının etkili öğretim tekniklerini ve becerilerini öğrenseler bile bunları gerçek sınıf ortamlarına
transfer etmede ya da genellemede birçok problem yaşadığını saptamıştır. Türkiye’de hizmet öncesi öğretmen
eğitiminde öğretim becerilerinin gelişimi ile ilgili çalışmalarda ise çoğunlukla mikro öğretim tekniğinin incelendiği ve bu tekniğin öğretim becerileri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Bakır, 2014; Kuran, 2009; Küçükoğlu,
Köse, Taşgın, Yılmaz & Karademir, 2012; Saban & Çoklar, 2013; Şen, 2010). Koç (2012) okul uygulamasının,
öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin gelişimini sağlamada yardımcı olduğunu; Özder, Işıktaş, İskifoğlu, ve
Erdoğan (2014) ise uygulama eğitimi ile ilgili birçok çalışmaya dayanarak, uygulamanın öğretmenlerin sınıf içi
öğretim becerilerini geliştirdiğini ve aynı zamanda öğretmen adaylarının öz güvenlerini, öğretim öz-yeterliklerini,
öğretime ve mesleğe yönelik olumlu tutumlarını ve diğer mesleki becerilerini artırdığını belirtmişlerdir. Üniversite
eğitiminde kazanılan mesleki bilgi ve becerilerin öğretimin etkililiğini artırmak için gerekli olduğu ancak yeterli
olmadığı; bu bilgi ve becerilerin sınıf ortamına transfer edilebilmesi için uygulamanın önemli olduğu birçok araştırmada dile getirilmektedir (Choy vd., 2013; Oonk, 2009; Ralph & Noonan, 2004; Scheeler, 2008). Bu çalışmada
okul uygulaması ile ilgili yapılan araştırmalardaki genel öğretim becerilerinin meta sentez ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. İncelenen araştırmalarda temel
alınan kuram ya da modeller nelerdir? 2. İncelenen araştırmaların temel amaçları nelerdir? 3. İncelenen araştırmalardaki katılımcılar kimlerdir? 4. Araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir? 5. Araştırmalarda öğretim becerileri açısından ulaşılan sonuçlar nelerdir? 6. Araştırmalarda öğretim becerilerinin geliştirilmesine yönelik
öneriler nelerdir?Bu çalışma, bir nitel meta-sentez araştırmasıdır. Meta sentez, var olan nitel araştırma bulgularının, nitel yöntemler kullanılarak bütünleştirildiği bir araştırma yaklaşımıdır (Savin-Baden & Major, 2010, s.108).
Meta sentezin amacı, konu ile ilgili kapsamlı bir resim ortaya koymak amacıyla belirli alandaki araştırma verilerini
yeniden düzenleyerek kavramları, kategorileri ya da temaları anlamlandırmaktır (Savin-Baden & Major, 2010).
Literatürde nitel araştırma sonuçlarını sentezlemeye yönelik çalışmalar, gözden geçirme araştırması (research review), araştırma birleştirme (research integration), birleştirici gözden geçirme (integrative review); nitel metaanaliz (qualitative meta-analysis), nitel meta-sentez (qualitative meta-synthesis), meta-araştırma (meta-research),
eleştirel yorumlayıcı sentez (critical interpretive synthesis), meta-etnografya (meta-ethnography), nitel sistematik
gözden geçirme (qualitative systematic review) ve kuram oluşturma meta-analizi (Grounded theory meta-analysis)
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gibi değişik terimlerle ifade edilmektedir (Akt. Chen, 2005; Major & Savin-Baden, 2010; Sandelowski, Barroso
& Voils, 2007). Major ve Savin-Baden (2011), nitel araştırma bulgularını sentezlemek amacıyla yapılan araştırmalarda en fazla nitel meta-sentez teriminin kullanıldığı saptamışlardır. Dolayısıyla bu çalışmada nitel meta-sentez
terimi kullanılmıştır. Veriler, doküman analizi tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi, ölçüt örnekleme
yoluyla belirlenmiştir. Örnekleme alınacak olan makalelerin seçiminde temel alınan ölçütler şöyledir: 1.Doğrudan
okulda uygulama eğitimine odaklanması 2.Ampirik bir araştırma olması 3. Hakemli dergilerde yayınlanmış olması
Araştırmada, 2003-2014 yılları arasında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Çukurova Üniversitesi kütüphanesinin veri tabanlarından, Akademik Sosyal
Bilimler indeksi (ASOS), Arastirmax-Bilim Yayın İndeksi, Google akademik (google schoolar) aracılığıyla ilgili
çalışmaların tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Makale tarama sürecinde “okul uygulaması; öğretmenlik meslek
uygulaması; okul deneyimi; öğretim becerileri” terimler kullanılmıştır. Araştırmada toplam 48 çalışmaya ulaşılmış
olup bu çalışmalardan ölçütleri karşılayan sadece 32 nitel çalışma örnekleme dahil edilmiştir. Veriler, içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi, Strauss ve Corbin’in (1990) önerdiği açık kodlama, eksenli kodlama
ve seçici kodlama süreçleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu süreçlerin, meta-sentezde verilerin işlenmesi amacıyla Savin-Baden ve Major’ın (2010) önerdiği üç aşamalı analiz sürecine de uygun olduğu söylenebilir: (1) analiz:
birinci düzey temaları geliştirme; (2) sentez: ikinci düzey temaları geliştirme ve (3) yorumlama: üçüncü düzey
temaları geliştirmedir. Araştırmanın güvenilirliği sağlamak açısından iki araştırmacı tarafından veriler farklı zamanda tekrar kodlanmıştır. İki kodlama arasındaki tutarlılık Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği (görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı) formülden yararlanılarak hesaplanmıştır. Araştırmalar, kuramsal temel, genel
amaç, yöntem, sonuç ve tartışma ve öneriler boyutları altında analiz edilmiştir. Bu boyutlarda öğretim becerileri
ile ilgili öne çıkan kavramlar ve temalar tartışılmıştır. 1. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların 18’sinde fakülteokul işbirliği, 2’sinde öğretmenlik uygulamasını etkileyen etmenler ele alınmıştır. Diğerleri ise sosyal öğrenme
kuramına dayalı öğretmenlik rollerini öğrenme, öğretmenlik uygulamasında yansıtıcı düşünme ve uzman rehberliğinin katkısı temel alınarak yapılmıştır. 2. Örnekleme alınan çalışmaların 17'si okul uygulamasının yararları ve
karşılaşılan sorunlar, 5’i öğretmen yeterlikleri, 4'ü paydaşların rolleri ve sorumlulukları, 2’si okul uygulaması ile
ilgili deneyimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaların 4’ünde ise araştırmanın temel amacı
belirtilmemiştir. 3. İncelenen çalışmaların 26'sında katılımcılar çeşitli öğretmen eğitimi programlarında (sosyal
bilgiler öğretmenliği, BÖTE, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, fen
bilgisi öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, özel eğitim zihin engelliler öğretmenliği,
Türkçe öğretmenliği ) öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bununla birlikte diğer çalışmalara uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, yönetici ve koordinatörler de dahil edilmiştir. 4. Örnekleme alınan çalışmaların 19'unda nitel araştırma türü belirtilmemiştir. Çalışmaların 8’i durum çalışması, 3’ü olgusal araştırma ve 1 de sabit nitel araştırma türünde yapılmıştır. Bu çalışmalarda veri toplama aracı olarak 20'sinde görüşme
formu, 8’inde açık uçlu soru formu, 2’sinde gözlem ve diğer 2’sinde ise doküman (günlük ve etkinlik raporu)
kullanılarak veriler toplanmıştır. 5. Analizi devam eden bu çalışmada şuana kadar yapılan analizler sonucunda
genel olarak öğretmen adaylarının öğretim becerileriyle ilgili olarak planlama, dersin işleniş süreci, değerlendirmede ve sınıf yönetiminde sorun yaşadıkları kendilerini en iyi gördükleri alanın ise öğrencilerle iletişim kurma
olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının öğretim becerileriyle ilgili sorun yaşadıkları alanlarla ilgili öneriler
getirdikleri belirlenmiştir.
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Özdüzenleme; bireyin kendi davranışlarını gözlemleyip kendi ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması ve
gerekiyorsa davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirmesi yani bireyin kendi davranışlarını etkilemesi, yönlendirmesi ve kontrol etmesidir (Senemoğlu, 2012). Öğrencilerin öğrenmelerinde ve akademik performanslarında
özdüzenleme önemli bir kavramdır (Pintrich & De Groot, 1990) ve özdüzenlemeli öğrenme; öğrencilerin kendi
öğrenmelerini kontrol etmek için kullandıkları kaynak yönetimi stratejilerine ek olarak kendi bilişlerini (çeşitli
bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin kullanımı gibi) düzenlemek için kullandıkları stratejiler olarak tanımlanabilir
(Pintrich, 1999). Zimmerman (1990) özdüzenlemeye sahip öğrenenlerin eğitimsel konulara güvenli, çalışkan ve
becerikli yaklaştıklarını ve en önemlisi bir yeteneğe sahip olduklarının veya olmadıklarının bilincinde olduklarını,
bu sayede özdüzenlemeye sahip öğrencilerin bilgiye ihtiyaç duyduklarında yoğun çaba göstererek ona ulaştıklarını
ifade etmektedir. Çiltaş (2011) özdüzenlemeli öğrenmeyi kişinin kendini tanıması ve kendi kendine öğrenmesi
yolunda kullanabildiği her türlü işlem, teknik, strateji olarak tanımlamış ve özdüzenlemeye dayalı öğrenme modellerinin temelde iki boyut etrafında durduklarını belirtmiştir; özdüzenleme stratejileri ve motivasyon. Schunk
(2011) öğrencilerin öğrenme durumlarında birçok özdüzenleme süreçlerinin devreye girdiğini ve performanslarını
motivasyon ve öğrenme stratejilerinin uygulanışının belirlediğini belirtmiştir. Öğrenme stratejileri bireyin kendi
kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerden biridir ve öğrenenin bilgiyi işleyerek kalıcı biçimde öğrenmesini
sağlar (Büyüköztürk vd. 2004). İlk olarak Bandura’nın geliştirdiği özdüzenleme kavramına yönelik literatürde
farklı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların özdüzenleme becerileri ve akademik başarı (Banarjee& Kumar,
2014; Haşlaman& Aşkar, 2007; Ocak&Yamaç, 2013; Pintrich& De Groot, 1990; Radovan, 2011; Üredi&Üredi,
2005); özdüzenleme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Alcı & Altun, 2007; Demirtaş, Cömert &
Özer 2011; Tanrıseven&Dilmaç, 2013; Temel, 2012) gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışma, diğerlerinden farklı olarak özdüzenleme stratejilerinin sekizinci sınıf öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortak Sınavlardaki matematik başarıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada aşağıdaki problemlere yanıt
aranmıştır; 1.Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiksel motivasyonları ne düzeydedir? 2.Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiksel özdüzenleme stratejilerini kullanımları ne düzeydedir? 3.Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiksel motivasyonları Ortak Sınavlar matematik başarılarını yordamakta mıdır? 4.Sekizinci sınıf öğrencilerinin
matematiksel özdüzenleme stratejileri Ortak Sınavlar matematik başarılarının yordamakta mıdır? 5. Sekizinci sınıf
öğrencilerinin matematiksel motivasyonları ve özdüzenleme stratejilerinin ikisi birlikte Ortak Sınavlar matematik
başarılarını yordamakta mıdır?Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve
daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 1995). Araştırmada, Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” bir devlet okulunda öğrenim gören tüm sekizinci sınıf
öğrencilerine uygulanarak, öğrencilerin motivasyonlarının ve özdüzenleme stratejilerinin Ortak Sınavlardaki matematik başarılarını yordama gücü incelenmiştir.Araştırma sonucunda sekizinci sınıf öğrencilerinin motivasyon
düzeylerinin ve özdüzenleme becerilerinin Ortak Sınavlar matematik başarılarını belirleyen önemli değişkenler
olduğu sonucuna varılmıştır. Her iki değişken ayrı ayrı öğrencilerin matematik başarısı üzerinde anlamlı etkiye
sahiptir ancak iki değişkenin birlikte matematik başarısı üzerindeki etkisinin çok da yüksek olmadığı görülmüştür.
Matematiksel motivasyon ve öğrenme stratejileri matematik başarısını yordayan önemli değişkenler olduğu için
sekizinci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlar başarılarını artırabilmek için motivasyon düzeyleri ve özdüzenleme
yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
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Son on yıldır matematik eğitiminde karşılaşılan bazı problemler mevcut yöntem, teknik ve araçlarla istenilen düzeyde çözülemeyince diğer bilim dallarından (sosyoloji, felsefe, dilbilim vb.) teorik araçlar ve yapılar matematik
eğitimine adapte edilmeye başlanmıştır. Habermas akılcılık teorisi, matematik eğitiminde öğrencilerin kanıtlama
sürecinde yaşadıkları zorlukları belirlemek ve kanıt öğretimini bu zorlukları azaltacak şekilde düzenlemek amacıyla adaptasyonu yapılan teorik araçlardan biridir (Boero, 2006; Morselli & Boero, 2011). Habermas (akt. Boero,
2006)’a göre, bir etkinliği yapan kişi, etkinlik sürecinde amacına ulaşmak için sadece kendi inisiyatifi (öz düşüncesi) ile değil, aynı zamanda o iş için geçerli kriterleri ve iletişim ile ilgili sınırlamaları da hesaba katarak davranıyorsa o kişiye “akılcı (rational) davranıyor” denir. Bu yaklaşıma göre bir etkinlik yapan kişi için “akılcılık” iç
içe geçmiş üç bileşenden oluşur: Epistemik (bilgisel) akılcılık (epistemic rationality), teleolojik (amaçsal) akılcılık
(teleologic rationality), iletişimsel akılcılık (communicative rationality). Habermas akılcılık teorisinin matematik
eğitimine adapte ve entegre edilmesi, öğrencilerin matematiksel aktivitelerinin sınıfta genellikle önemsenmeyen
ancak sadece matematik performanslarının gelişimi için değil aynı zamanda zihinsel gelişimleri için de önemli
olan teleolojik akılcılık ve iletişim akılcılığı gibi bazı özelliklerine öğretmenlerin dikkatini çekmek için iyi bir araç
olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra bazı öğrencilerin tatmin edici nitelikte bir çözüm yapamadığı ancak performansının akılcılık yönünden gelişmiş olduğu durumlar olabilir. Öğrencilerin performanslarını bu yönleriyle değerlendirmek için de Habermas akılcılığı iyi bir araç olabilir (Boero, 2006; Morselli & Boero, 2011). Yurt dışında
Habermas akılcılık teorisinin öğrencilerin argümantasyon ve kanıtlama süreçlerinde yaşadıkları zorlukları belirlemeye yönelik nasıl kullanılabileceğini göstermek ve Habermas akılcılık teorisinin hangi farklı açılardan analizlere
yön verdiğini ortaya çıkarmak adına araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı söz konusu araştırmalar
kapsamında matematiğe adapte edilen Habermas akılcılık teorisi ve bileşenleri hakkında bilgi vermek ve matematik eğitiminde farklı yaş gurubundan öğrencilerin argümantasyon ve kanıtlama süreçlerini analiz ederken nasıl
kullanılabileceğine ilişkin örnekler sunmaktır.Bu çalışmada matematik eğitiminde Habermas akılcılık teorisini
konu alan ve farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerin argümantasyon ve kanıtlama süreçlerini bu teorinin üç
bileşeni olan epistemik, teleolojik ve iletişim bileşenleri açısından inceleyen çalışmalar kapsamında, Habermas
akılcılık teorisi ile ilgili kuramsal bilgi verilmiş ve bu teorinin uygulanmasına yönelik örnekler sunulmuştur. ERIC
ve SPINGER veri tabanlarında “proof, teaching proof, Habermas’ Rationality Theory” anahtar sözcükleri ile 20062014 yılları arasında yapılmış çalışmalar taranmış ve Habermas akılcılık teorisinin matematik eğitimine adaptasyonunu konu alan ve öğrencilerin argümantasyon ve kanıtlama süreçlerini bu teorinin bileşenlerine göre analiz
eden çalışmalar seçilmiştir. Seçilen çalışmaların bir kısmının katılımcılarını lise seviyesindeki öğrenciler, bir kısmınınkini ise matematik bölümünde veya ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören üniversite
öğrencileri oluşturmaktadır. Bu sayede hem lise ve hem de üniversite seviyesindeki öğrencilerin argümantasyon
ve kanıtlama süreçlerinin Habermas akılcılık teorisine göre analiz sonuçlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada yer verilen analizler, incelenen araştırmalarda birbirlerine benzer sonuçlar ortaya koyan analizlerden sonuçları daha kapsamlı olarak yansıtanların seçilmesiyle oluşturulmuştur. Belirlenen çalışmalar tarihsel sıraları gözetilerek ayrıntılı olarak incelenmiş ve konuyla ilgili temel nitelikte olanları seçilmiştir. Belirlenen çalışmalar kapsamında Habermas akılcılık teorisini ve bu teorinin matematik eğitimine adaptasyonunu açıklayan kuramsal bir
alt yapı oluşturulmuş ve yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar konuyla ilgili ileride yapılacak çalışmalara temel
oluşturması düşünülerek özetlenmiştir.Habermas akılcılık teorisinin matematik eğitimine adapte ve entegre edilmesi, öğrencilerin okullarda varsayım oluşturma ve kanıt yapma süreçlerine yaklaşımlarını geliştirmek ve onların
performanslarını daha iyi değerlendirmek için faydalı olabilir. Öğrencilerin argümantasyon ve kanıt süreçlerinin
teleolojik akılcılık ve iletişim akılcılığı gibi sınıfta genellikle önemsenmeyen ancak sadece matematik performanslarının gelişimi için değil aynı zamanda zihinsel gelişimleri için de önemli olan bazı özelliklerine öğretmenlerin
dikkatini çekmek için de iyi bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca bazı öğrencilerin performansının akılcılık yönünden gelişmiş olduğu ancak tatmin edici nitelikte bir çözüm yapamadıkları durumlarda öğrencilerin performanslarını bu yönleriyle değerlendirmek için de Habermas akılcılığı iyi bir araç olabilir (Boero, 2006). Bu, birlikte ve
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birbirini destekleyecek şekilde yapılması önerilen iki yolla gerçekleştirilebilir: Birincisi, ruhuna sadık kalmak koşuluyla Habermas incelemesinin amaca uygun teorik araçlar elde etmek için bazı yönleriyle daha da geliştirilmesi;
ikincisi daha önceden matematik eğitiminde geliştirilmiş teorik yapıların Habermas incelemesi çerçevesine
uyumlu şekilde entegre edilmesi (Boero, 2006). İleride yapılacak çalışmalarda öğrencilerin epistemik ve teleolojik
akılcılık yönünden gelişmeleri için hangi mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik analizler yapılması gerektiği
belirtilmektedir. Ayrıca matematik problemlerinin çözümünde ya da verilen bir ifadenin kanıtlanmasında sözel
dilin rolünün ve sözel dilin Habermas’ın akılcılık teorisindeki epistemik, teleolojik ve iletişim bileşenleri arasındaki kompleks ilişkiyi nasıl etkilediğinin araştırılması önerilmektedir (Boero & Morselli, 2009). Morselli & Boero
(2009), konuya ilişkin yapılacak sonraki çalışmalarda iletişim bileşeni açısından tam olan metinlerin epistemik
bileşen yönünden de geliştirilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtmektedirler. Bunun
yanı sıra iletişim bileşeninin zaman zaman epistemik bileşene engel olması durumunun engellenmesine yönelik
çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmektedir.
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Temel matematik kavramlarını anlamak, anlaşılır bir dille açıklamak ve yazmak matematik okuryazarlığının merkezindedir (Giovinazzo, 1996). Bu durumda matematikte yazma, matematiksel okuryazarlığın bir bileşeni olarak
kabul edilebilir ve öğrenilenlerin, duyguların, düşüncelerin ve kavramlar arasındaki ilişkilerin yazıya aktarılması
olarak tanımlanabilir. Pugalee (2001), matematiği anlamada ve problem çözmede dilin rolünü keşfedilmemiş bir
bölgeye benzetmiştir. Dilin bir bileşeni olan yazma ve matematik farklı disiplinler olarak algılansa da her iki disiplin de sembollerden oluşmakta ve sembollerin birleşmesiyle anlamlı hale gelmektedir (Harris’ten aktaran Seo,
2009). Son yıllarda yapılan bir araştırma matematik derslerinde yoğun bir şekilde test soruları çözmektense yazma
etkinlikleri kullanmanın öğrencilerin problem oluşturma ve çözmelerini daha iyi desteklediğini ortaya koymuştur
(Bicer, R. Capraro, ve M. Capraro, 2013). Matematik öğretiminde yazma etkinlikleri kullanmak, zor ve karışık
problemlerde öğrencilerin düşüncelerini organize etmelerini sağlar. Öğrencilere bilgileri toplama, analiz etme ve
yorumlama imkanı sunar. Ayrıca yazma etkinlikleri kullanmak öğrencileri üst bilişsel seviyelere çıkarır, öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağlar. Yazmak matematikte öğrencilerin farkındalığını geliştirir. Matematiksel terimler ya da konular hakkında yazarak öğrenciler, bildiklerinin farkında olurlar (Bicer vd., 2013). Urquhart (2009),
yeni bilgileri ve becerileri ifade etmede, konuyla ilgili düşünceleri organize etmede, fikirleri paylaşmada, matematikte yaratıcılığı deneyim etmede yazmanın önemine dikkat çekmiştir. Öğrencinin neyi bildiğinin, duygu ve
düşüncelerinin farkına varmasını sağlayan yazma etkinlikleri aslında üst bilişle de doğrudan ilgilidir. Üst biliş,
öğrencilerin planlanmış öğrenme ve problem çözme durumlarında kullandıkları, düşünme süreçlerinin farkındalığı
ve düzenlenmesi olarak tanımlanabilir (Brown’dan aktaran Çakıroğlu, 2007, s. 22). Matematik problemlerinde
kullanılan yazma etkinliklerinin yönelme, düzenleme, uygulama ve doğrulama gibi üst bilişsel davranışlara olumlu
etkisi bulunmaktadır (Pugalee, 2001). Öğretmenlerin matematik öğretiminde yazmanın öneminin farkında olmalarının yanında uygulamaya yönelik görüşleri de önemlidir (O’Kelly, 2013; Urquhart, 2009). Matematiğin zor
olduğu düşüncesi matematik başarısını olumsuz etkilemektedir (Bekdemir, 2009; Yücel ve Koç, 2011). Bu noktada bilişsel öğrenmenin yanında duyuşsal öğrenme de önem kazanmaktadır. Duyuşsal boyutun değerlendirilmesinde öğrencilerin derse yönelik tutumları ve kendine güvenleri hakkında bilgi edinmek için yazma etkinlikleri
kullanılabilir. Yazma etkinliklerinden matematik günlükleri, işlenen konunun veya problemin ne kadar veya nasıl
anlaşıldığı hakkında bilgi verir. Günlük kullanımı ile matematik derslerinde yaşanan olaylar, deneyimler, duygular
ve derste öğrenilenler yazılı olarak açıklanabilir (MEB, 2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim
programı ve kılavuzunda alana özgü becerilerden “iletişim” becerilerinde yazma etkinliğinden aşağıdaki gibi bahsedilmektedir: İletişim: Matematik aralarında anlamlı ilişikler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi
olan evrensel bir dildir. Matematik dilinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğrenciler için anlamlı
olmalı ve ihtiyaç hissetmelidir. Matematikle uğraşma sürecinde ve sonrasında sözlü anlatımdan, yazılı ifadeden,
resimden, grafikten ve somut modellerden yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Matematik hakkında konuşma,
yazma ve dinleme iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi
anlamalarına da yardımcı olur. Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerini açıklayabileceği, tartışabileceği ve yazı ile
anlatabileceği sınıf ortamları oluşturmalı ve öğrencilerin daha iyi iletişim kurabilmesi için uygun sorgulamalarda
bulunmalıdır (MEB, 2009, s. 16). İlköğretim matematik öğretim programında yazma ifadelerinin yer almasına
rağmen ülkemizde matematik eğitiminde yazma etkinlikleri ile yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır (Atasoy, 2005;
Atasoy, 2012; Çontay, 2012; Kasa, 2009; Uğurel vd., 2009). Bu araştırmacılardan Uğurel vd. (2009), ülkemizde
matematik eğitiminde yazma etkinlikleri alanında yapılan çalışmaların azlığına ayrıca dikkat çekmiştir. Yabancı
literatür incelendiğinde matematik eğitiminde yazma etkinlikleri ile ilgili ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde
pek çok çalışmanın yapıldığı görülmüştür (Herrick, 2005). Son yıllarda ise bu alanda yapılan araştırmaların sayısında artış gözlenmiştir (Braun, 2014; Cooper, 2012; Craig, 2011; Doty, 2012; Dyke, Malloy, ve Stallings, 2014;
Gillespie, Graham, Kiuhara, ve Hebert, 2014; C. Lattulippe ve J. Lattulippe, 2014; McCormick, 2010; Ntenza,
2006; O’Kelley, 2013; Özturan Sağırlı, 2010; Pinter, 2014; Powers, Craviotto, ve Grassl, 2010; Santos ve Semana,
2015; Staats ve Batteen, 2009; Troia, Harbaugh, Shankland, Wolbers, ve Lawrence, 2013; Urquhart, 2009; Weldeana ve Abraham, 2014; White, 2014).Bu çalışmada 7. sınıf matematik dersinde Olasılık ve İstatistik öğrenme
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alanında, matematiksel yazma etkinliklerinin öğrencilerin başarılarına, matematiğe yönelik tutumlarına ve üst bilişe etkisini araştırmak amacı ile ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılacaktır. Matematiksel
yazma etkinlikleri ile öğretimin yapıldığı deney grubunda 17 öğrenci, MEB programına göre öğretimin yapıldığı
kontrol grubunda 20 öğrenci bulunmaktadır.Deney grubu ve kontrol grubunun uygulamadan önce ve sonra testlerinde, yazılılarında, matematik tutumlarında ve üst bilişlerinde bir fark olup olmadığını belirlemek için ilişkili
örneklemler için t-testi (Paired Samples T-Test) kullanılacaktır. Araştırmanın uygulaması 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde gerçekleştirileceğinden henüz bulguların analizi yapılmamıştır. Fakat ilgili literatür
ışığında yazma etkinliklerinin matematik başarısına ve tutumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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9. Sınıflarda Üslü Sayıların Öğretiminde Senaryo Tabanlı Etkinliklerin Kullanılması ve Öğrenci-Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Fatma GÖZALAN ÇİÇEK
Gazi Üniversitesi

Sevil TUNACAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Matematik, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu için zor bir ders olarak görülmekte ve bu yüzden öğrenciler dersten
uzaklaşmaktadır(Dursun ve Dede,2004). Bu anlamda eğitimcilerin ve toplumun hemen her kesiminin öğrencilerin
matematik başarısı üzerine tartışmaları her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Öğrencilerin matematik öğrenimi
ile ilgili yaşadıkları “zorluk” onların hem kavram yanılgılarını hem de hatalarını içermektedir. Bir konuda öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları bilmek, öğretim sürecinin etkili olması bakımından ve bu konuda yapılacak çalışmalar bakımından önemli bir adımdır(Gürbüz, Toprak, Yapıcı ve Doğan, 2011). Öğrencilerin zorlandıkları konularla ilgili öğretmenlerin görüşleri ince¬lendiğinde yaşanılan zorlukların sebeplerinin ilköğretimden ve dokuzuncu
sınıf matematik dersi konularından kaynaklı olunabileceği vurgulanmaktadır(Kutluca ve Baki, 2009). Bu anlamda
Gürbüz, Toprak, Yapıcı ve Doğan(2011)’ın yaptıkları araştırmada üslü sayılar konusunun öğrenciler tarafından
zor algılandığı belirtilmiştir. Ortaöğretim Matematik öğretim programında üslü sayılar, şu konuların öğretilmesinde ön koşul olarak bilinmesi gerektiği için oldukça önemlidir: alt küme sayısının hesaplanmasında, Pisagor
bağıntısını hesaplamada, özdeşlikler ve çarpanlara ayırmada, standart sapmanın hesaplanmasında, katı cisimlerin
alanlarının ve hacimlerinin hesaplanmasında, modüler aritmetikte, üstel ve logaritmik fonksiyonlarda, binom açılımında, bileşik faiz hesaplanmasında, geometrik serilerin hesaplanmasında, elips, hiperbol ve parabolün analitik
olarak incelenmesi vb. Diğer derslerde örneğin, kimyada mol kavramında avagadro sayısının hesaplanmasında,
fizik dersinde ışık yılının hesaplanmasında da üslü sayılar kullanılmaktadır. Sonuç olarak, üslü sayılar eğitim hayatında birçok konunun öğrenilmesi için önemli bir önkoşuldur. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin rasyonel, üslü
ve köklü sayılar konularında ciddi yanılgılarının olduğunu ve kurallarını karıştırdıklarını belirlemişlerdir (Kutluca,2009; Cengiz,2006;Bilgin ve Dinç, 2003). Ayrıca Fonksiyon, Fonksiyonlarda İşlemler, Köklü Sayılar, Problemler, Mutlak Değer ve Üslü Sayılar gibi cebirin alt öğrenme alanlarında öğrencilerin zorlandıklarını tespit etmişlerdir. Bu noktadan hareketle birçok konu için önkoşul olan üslü sayıların öğrenilmesinde zorluklar yaşanıldığı
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin öğrenme zorluklarının ve kavram yanılgılarının aşılması için öğretim sürecinde müdahaleler söz konusu olabilir. Derslerde senaryoya dayalı etkinlik uygulanarak öğrenci zorlukları ve kavram yanılgılarının öğretime entegre edilmesi ile birlikte etkin sonuçlar alınabilir (Bingölbali ve Özmantar,2009). Senaryoya dayalı etkinlikler uygulanırken öğrenilmesi beklenen bilgi ve beceriler bir olay örgüsü içinde verilir. Bu
durum da öğrencilerin konuları öğrenmesini kolaylaştırır (Altun, 1999). Çünkü öğrencilerin derste öğrendikleri ile
gerçek yaşam arasında ilişki kurulduğunda, öğretilenleri içselleştirebilir ve günlük hayatlarında karşılaştıkları
problemleri rahatlıkla çözebilirler. Bütün bu bilgiler doğrultusunda, “senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımına göre
hazırlanmış etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin üslü sayılar konusundaki mevcut yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi üzerindeki etkisi nedir?” sorusu bu çalışmanın temel problemini oluşturmuştur.Bu çalışmada, 9.
sınıf öğrencilerinin üslü sayılar konusundaki başarılarının nicel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, öğretim sürecinin etkililiği de nitel olarak incelenmiştir. Bu sebeple, araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte
(mixed methodology/karma yöntem) kullanılmıştır. Çalışma, Ankara il merkezinde bulunan bir ortaöğretim kurumunda yürütülmüştür. Okulun 9. sınıflarından birisi, araştırmacılardan birisinin derse girdiği sınıf olarak seçilmiş
ve bu sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Yeni bir durumun uygulama grubu üzerindeki etkililiğinin incelenmesi amaçlandığı için çalışma, tek bir grup ile yürütülmüştür. Uygulamanın yapıldığı
sınıfın matematik öğretmeni, derslerde senaryo temelli öğrenme yöntemini kullanmıştır. Öğrencilerin üslü sayılar
konusuna temel teşkil eden konulardaki bilgilerini ölçmek amacıyla lise matematik programı incelenmiştir. Öğrencilerin üslü sayılar konusu için üslü sayılarla ile birlikte önkoşul olan tamsayılar, rasyonel ve köklü sayılarda
dört işlem, sıralama ve eşitsizlikler, cebirsel ifadeler ve denklemler hakkında bilgilerini ölçmek amacıyla uzman
görüşleri alınarak açık uçlu sorulardan oluşan yirmi maddelik bir sınav ön ve son test olarak hazırlanmıştır. Ön
test çalışma grubuna uygulanmadan önce 10. sınıflarda uygulanarak maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indekslerine bakılmıştır. Ön test, üslü sayılar konusuna giriş yapılmadan önce, son test ise üslü sayılar konusu işlendikten
sonra bir ders saati uygulanmıştır. Öğrencilerin her soruya vermiş olduğu yanıtlar 5 puan üzerinden puanlandırı-
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larak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar detaylı olarak incelenmiş, tespit edilen eksiklikler ve kavramsal yanılgıları irdelenmiştir. Ön test sonuçlarına göre seçilen öğrencilerle, ön test sonuçlarında yapılan hatalar ve nedenleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Ön testten sonra, 12 ders saati boyunca üslü sayılar
konusu anlatılarak ön testten elde edilen veriler doğrultusunda senaryo tabanlı öğretim yöntemi ile oluşturulan 3
etkinlik ve alıştırmalar uygulanmıştır. Son test uygulandıktan sonra öğrencilerle görüşmeler yapılarak etkinlikler
hakkında görüşleri alınacaktır. Bu görüşme için, son test puanını ön test puanına göre yükselten ve düşüren öğrenciler seçilecektir. Aynı zamanda 2014- 2015 Eğitim ve Öğretim yılında 9. Sınıf şubesinin Matematik dersine giren
Matematik öğretmenleriyle üslü sayılar öğretimi hakkında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmede, üslü sayılarla ilgili olarak amaç, konu içeriği, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları irdelenecektir.Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların sıklık-yüzde değerleri ve aritmetik ortalaması incelenecektir.
Ön test ve son test puanlarına t testi uygulanarak senaryo tabanlı uygulanan etkinliklerin olumlu etkisinin olup
olmadığı anlaşılacaktır. Bu sonuçlar, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ayrıca nitel olarak değerlendirilecektir.
Senaryo tabanlı öğrenmenin, matematik dersi üslü sayılar konusunda öğrenci başarısına olumlu etki edeceği beklenmektedir. Ayrıca matematik dersinde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanılmasının matematik dersine
sağlayabileceği avantaj ve dezavantajlar hakkında detaylı bilgiler elde edilebilecektir.
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Research assistants in universities come from various sources. In the university this study is conducted (a university in the city of Ankara) research assistants work as Department Research Assistants (50d, 33 and 35) and part
of Academic Staff Training Program. In recent years the increase in the number of research assistants brings together the interest in their beliefs about the qualities of competent academic staff because these academic people’s
beliefs will affect their perceptions, evaluations and behaviours. The idea that these beliefs are the key factor of
the teachers has been subject to many studies (Edwards, 2003; Richardson, 1996; Sang, Valcke, Braak ve Tondeur,
2009). Defining beliefs about education is a must in terms of better understanding the research assistants, successfully implementing the educational reforms, developing and affecting the teaching practices (Sang et. al., 2009).
From another perspective knowing about the beliefs of research assistants is important in terms of professional
preparation and development of teaching (Garrett, 2005). In this study in order to determine the attitudes of research assistants working in a university in Ankara about teaching and in class communication practices, teacher and
student roles, institutional and educational culture in the university, “University Teaching Beliefs Questionnaire”
developed by Gorsuch (2003) will be used. The four dimensions in the questionnaire are: socio-linguistic competence, textual competence, non verbal communication skills and university’s educational culture. In analysing the
data, findings will be converted into tables, frequency and percentages will be compared. Moreover in terms of
some variables (being taken into different programs, work period, being appointed to different departments, having
teaching experience, lecturing individually or with other academic staff) whether there is a difference among beliefs of research assistants will be compared using statistics about the group size. The open ended questions at the
end of the questionnaire will be analysed with qualitatibve method to support the findings. The findings will be
converted into tables and interpreted depending on the related literature and suggestions will be made. The expected results of the study are as follows: Awareness/preparation of the research assistants to faculty membership will
be provided, This awareness will help them design teaching activities, The attitudes of research assistants from
various universities and departments will provide descriptive information which is an important data for the research assistants. The study will provide deeper research for the (possible) negative or undecisive situations revealed
by the research assistants. The effect of education and acculturation experiences various research assistants from
various universities will be revealed. Research assistants will be able to know their own educational cultures.In
this study in order to determine the attitudes of research assistants working in one of the biggest state universities
in Ankara (in educational faculty) about teaching and in class communication practices, teacher and student roles,
institutional and educational culture in the university, “University Teaching Beliefs Questionnaire” developed by
Gorsuch (2003) will be used. All of the research assistants will be reached and included in the study conducted.
The four dimensions in the questionnaire are: socio-linguistic competence, textual competence, non verbal communication skills and university’s educational culture. In analysing the data, findings will be converted into tables,
frequency and percentages will be compared. Moreover in terms of some variables (being taken into different
programs, work period, being appointed to different departments, having teaching experience, lecturing individually or with other academic staff) whether there is a difference among beliefs of research assistants will be compared using statistics about the group size. In data analysis process SPSS Package Programme will be used. The
open ended questions at the end of the questionnaire will be analysed with qualitatibve method to support the
findings. The findings will be converted into tables and interpreted depending on the related literature and suggestions will be made accordingly.The expected results of the study are as follows: Awareness/preparation of the
research assistants to faculty membership will be provided, This awareness will help them to design their previous
teaching activities, The attitudes of the research assistants from various universities and departments will provide
descriptive information which is an important data for the research assistants. The study will provide deeper research for the (possible) negative or undecisive situations revealed by the research assistants. The effect of education
and acculturation experiences various research assistants from various universities will be revealed. Research assistants who have participated in the study will be able to know their own educational cultures.
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Üniversiteler, doğaları ve kuruluş amaçları gereği bilgi üreten, donanımlı insan gücü yetiştiren ve bunun da ötesinde özgür düşünce, sivil toplum, demokrasi kültürü, karar süreçlerine katılma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sosyal sorumluluk gibi çağdaş değerlerin gelişimine katkıda bulunarak fikir ve düşünce hayatında topluma önderlik eden kurumlardır. Ülkemizde yükseköğretim sistemi son çeyrek yüzyılda ve özellikle son on beş yılda dünyada
eşine ender rastlanan bir genişleme ve yapısal değişim süreci yaşamaktadır. Yükseköğretim sisteminde gözlenen
ani ve hızlı değişiklikler üniversitelerin öğretim elemanı ve alt yapı gereksinimleri karşılanmadan ve üniversiteden
beklenen eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet ve bütünüyle kalite hedeflerinin geri plana itildiği bir anlayışla
gerçekleştirildiği için bu süreçte üniversite kavramı ciddi bir biçimde etkilenmiştir.Yükseköğretimin amaç ve görevlerini 2547 sayılı kanuna göre üç noktada toplayabiliriz. 1-Bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek ve yaymak, 2-Eğitim-öğretim yapmak,toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirmek 3-toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal kalkınmasına katkıda bulunmak, ülkede demokrasinin gelişmesine ve yerleşmesine öncülük etmek. Günümüzde bu görevlerinin yanına bir de, 4-Sanayi ile bütünleşme ve çevreye hizmet görevi
eklenmiştir. Günümüzde geleceğin temellerini atacak olan öncü kurumlardan biri üniversitelerdir. Gelecek yüzyılda da ülkelerin temel zenginlik kaynağı nitelikli işgücü olacaktır. Türkiye yükseköğretim sistemi, eğitimin diğer
alanları gibi uzun yıllar boyunca ihmal edilen ve toplumsal gündemin ön sıralarında kendisine yer bulmakta zorlanan bir konudur. Sayıları hızla artan vakıf üniversiteleri, yükseköğretim kuruluşlarının etrafında oluşan çeşitli
vakıflar ve şirketler, devlet üniversiteleri içinde ikinci öğretim başta olmak üzere sayıları giderek artan paralı programlar, öğrenci katkı payları, paralı yaz okulu ve özel öğrenci uygulamaları, barınma, ulaşım, beslenme gibi hizmetlerin de ticarileşmesi son yıllarda yükseköğretimde gözlenen özelleşme eğilimlerin en basta gelenlerini simgelemektedir Eğitimin kendisi bir amaç değil, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamanın, bireyleri mutlu
ve toplumu huzurlu kılmanın bir aracıdır. Eğitim, üretkenliğin ve kalitenin arttırılmasında, değişim ile sürekliliğin
dengelenmesinde önemli bir hizmet alanıdır. Çağımızda toplumlar için en önemli güç bilim ve teknolojidir. Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversitelere yöneltilen eleştiriler genel olarak, toplumun talep ve ihtiyaçlarına
yeteri kadar duyarlı olmamaları ve yeterli nitelik ve nicelikte ürün ve hizmet vermemeleri şeklinde ifade edilebilir.
Yükseköğretim kurumlarımız, yönetim ve yayın kalitesi, yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi, öğretim
üyelerinin özlük hakları gibi sorunlar yaşarken (Ortaş, 2002) yeni kurulan üniversiteler ve bunlara bağlı olan yüksekokullar yükseköğrenim kurumlarımızı daha da problemli hale getirmiştir.Eğitim bir ülke için büyük önemi
taşımasına rağmen, bugüne kadar eğitim için yeterli kaynak ayrıldığı ve ayrılan kaynakların da verimlilik ilkelerine
göre harcandığı söylenemez. Yükseköğretime ayrılan kaynakların, gayri safi milli hasıla ve bütçe içindeki payları
çok yetersiz kalmıştır. Konunun önemi göz önüne alınarak, bundan önceki yıllarda bu konuda bazı çalışmalar
yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Son olarak da, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan “ Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” adlı taslak raporda, yükseköğretimin finansmanı konusuna geniş yer verilmiştir(Mutluer,2008). Bu bağlamda yaptığımız bu araştırmada, yükseköğretim kurumlarının sorunları, bu kurumlarda
görev yapan akademisyenlerin bakış açılarıyla ortaya konulmuş ve ayrıca akademisyenlerin çalıştıkları bu iş alanlarında ne gibi beklentilerinin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.. Bu amaca ulaşmak için, 1.Üniversitelerin sorunları nelerdir? a-İnsan kaynaklarına ilişkin b- Eğitim-Öğretime ilişkin c-Finansal duruma ilişkin 2.üniversitelerdeki
akademisyenlerin beklentileri nelerdir? a-İnsan kaynaklarına ilişkin b-Eğitim Öğretime ilişkin c-Finansal duruma
ilişkin. Araştırmada, tek bir araştırma veya araştırmalar dizisindeki aynı temel olgulara ilişkin nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel boyutta herhangi bir kurum ya da ortamdaki bireylerin davranışlarını ayrıntılı olarak
tanımlamak amacıyla kullanılan görüşme tekniği ile Kruger’e göre konu hakkında bilgisi olan insanlarla görüşmenin yapıldığı bir veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır.Araştırmada öncelikle üniversitenin farklı bölümlerinde (Gazi üniversitesi) görev yapan ve görüşmeyi kabul eden toplam 40 akademisyenle
yapılan görüşme sorularının içeriğini; üniversitede yaşanan sorunlar ve bulundukları üniversitelerinden beklentilerinin ne olduğuna ilişkin görüşlerini insan kaynakları, eğitim ve öğretim ve finans sorunlarına ilişkin alt boyutlarına göre açık uçlu sorular oluşturulmuştur. Son olarak üniversitelerde var olan sorunları kesin olarak ortaya
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çıkarmak ve beklentilerini belirlemek amacıyla görev yapan 10 akademisyen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır.Üniversitelerden beklenenlerin gerçekleştirilmesinde , yapısal özelliklerinin doğası ve yönetim biçimi gibi faktörler önemli rol oynuyor. Yani üniversitelerin başarı veya başarısızlığında yüksek öğretim politikaları ve yüksek
öğretim sistemleri belirgin bir rol oynuyor. AR-GE araştırmaları için ayrılan kaynağın sınırlı olması akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Üniversitelerin bir çok ülkede yenilik ve değişimin öncüsü
olarak ön plana çıkmasınıengellemektedir. Yüksek lisans ve doktoradan başlayıp, doçentlik ve profesörlük sürecinde de yaşanan atama ve yükseltmelerde yaşanan problemlerin arkasında kuşkusuz fikir özgürlüklerine ilişkin
kaygılar yatıyor. Üniversiteler, fikir özgürlüğünün kalesi olması gerekirken, akademisyenlerin bazı kaygılarla kendilerini ve varoluş durumlarını doğrudan etkileyen kurum ve politikalara ilişkin bir takım söylemleri dile getiremedikleri görülüyor. Son yıllarda akademisyenlerimizin kimi kısıtlı imkanlar, kimi yeterli ödüllendirme ve motivasyon olmadığı için araştırmaya mesai harcamak yerine, vermekle yükümlü oldukları derslerle yetiniyor. Göründüğü kadarıyla akademisyenlerin en büyük motivasyonu yükselmeler için almak zorunda oldukları “puan”. Birçok
kişi akademik hayatın ilk basamağından itibaren ne zaman doçent, ne zaman profesör olacağını ve bunlar için kaç
puan alması gerektiğini hesaplıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapısı ve işleyişindeki sıkıntıları kendisi de
anlamış ve toplumun üniversitelerden beklentilerinin yeterince gerçekleşmediğini görmüş olmalı ki “Türkiye’nin
Yükseköğretim Stratejisi” başlığını taşıyan bir rapor yayınladığı biliniyor. Hangi siyasal eğilimden gelirse gelsin
akademik özgürlüğün ve bütünüyle çağdaş akademik yasamın gelişmesine engel olan bu tür girişimlerin önlenmesi
ve akademik kadroların liyakate dayalı ölçütler temelinde oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Üniversite sayısının hızla artarak yurt sathına yayıldığı bir dönemde bu konu daha da önem taşımaktadır.
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Ekonomik Olanakları Kısıtlı Ülkelerin Eğitim Sektöründe Ortaya Çıkan Özgün Örgütlenme Modelleri:
Pakistan Örneği
Yrd. Doç. Dr. M.Nur PAKDEMİRLİ
Celal Bayar Üniversitesi

Bir bölgede ya da ülkede yürütülen eğitimin gerçekleştiği ortamların özelliklerini keşfetmek; kurumların eğitim
imkânlarını araştırmak; eğitim muhtevasını, faaliyetlerini ve problemlerini betimleyici bir şekilde tespit edip açıklayarak değerlendirmeye sunmak eğitim biliminin temel görevlerindendir. Bu alandaki çalışmalar sonucunda elde
edilen bilgi ve belge paylaşımı farklı ülkelere yönelik eğitim araştırmalarının ve bulgularının bilinmesini sağlayarak ortak ve genel kuralların hazırlanmasına, eğitim biliminin amaçlarının, yöntemlerinin, materyallerinin, eğitimöğretim felsefe, teori, ilke, yaklaşım ve modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu araştırmalar ayrıca,
alanla ilgili olarak tespit edilip açıklanan bilgi ve belgelerin eğitim bilimi çerçevesi dışına çıkarak diğer bilim
dallarının kullanımına açılmasına da olanak tanır. Ülkemizde bu amaca hizmet etmek üzere yurtdışı eğitim-öğretim sistemlerinin ve modellerinin incelenmesine dayalı pekçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı ülkenin eğitim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretimi genel olarak ortaya koyacak niteliktedir. Bir kısmı eğitimöğretimi sınırlı bir yönüyle ele almakta, diğer kısmı da karşılaştırmalı çalışma ya da alan araştırması niteliği taşımaktadır. Bu çalışmalar çoğunlukla Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri üzerinedir. Ancak az gelişmiş ya
da gelişmekte olan ülkelerin eğitim-öğretim olanaklarına ve kısıtlı ekonomik koşullarda gelişen eğitim modellerine
değinen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Örneğin, Asya’nın önemli İslam ülkelerinden biri olan ve din alanındaki aşırılıkçı eğilimler ve buna bağlı olarak gerçekleşen uluslararası politik ve askerî müdahaleler nedeniyle
dünya gündeminden düşmeyen Pakistan’ın örgün eğitim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretime dair herhangi
bir çalışmaya rastlamak son derece güçtür. Etnik köken ve dil zenginliğine karşın ekonomik açıdan yoksulluk ve
yolsuzluk gibi pekçok sorunla mücadele eden Pakistan’da tüm bu etkenlerin eğitim sektörüne ne şekilde yansıdığı
da ayrı bir merak konusudur. Bizi konuyu araştırmaya sevkeden bu durumla ilgili olarak eğitim biliminin görevleri
çerçevesinde belirlediğimiz ana problem şudur: Yoksulluk, yolsuzluk ve terör üçgeninde sıkışan Pakistan’da örgün
eğitim olanakları nelerdir? Bu ortamda gelişen özgün örgütlenme modelleri var mıdır? Konu incelenirken şu alt
problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır: Pakistan’da nasıl bir eğitim sistemi uygulanmaktadır? Pekçok etnik
kökene ve dile sahip bir ülke olan Pakistan’da eğitim-öğretimde hangi dil kullanılmaktadır? Eğitim kurumlarının
genel özellikleri nelerdir? Okullaşma oranı ve bu oranı etkileyen faktörler nelerdir? Bu sorulara cevap arayan ve
Pakistan’ın örgün eğitim kurumlarını irdeleyen bu araştırmada, öncelikle eğitim sistemine ve öğretim diline değinilecek, daha sonra da örgün eğitim kurumları ve özgün örgütlenme modelleri incelenecektir. Araştırma, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim sorunlarının çözümüne örneklik edecek örgütlenme modellerinin ortaya
çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. Pakistan’ın eğitim olanakları kısıtlı ülkelere örneklik teşkil eden özgün örgütlenme modellerini gözler önüne seren çalışmamızın, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim-öğretim sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak reel, inovatif ve profesyonel öneriler üretilmesine dikkat çekmesi beklenmektedir.Konuyu, literatür tarama yönteminin genel tarama modelini, görüşme ve gözlem yöntemlerini kullanarak
inceleyen bu araştırmada, Pakistan’ın örgün eğitim kurumlarına ve özgün örgütlenme modellerine yönelik olarak
yapılan yayınlar ile bulgu ve belgeler hem internet ortamında hem de Pakistan’ın merkez kütüphanelerinde taranmış; ilgili şahıslarla görüşmeler yapılmış; ilgili mekanlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri gözlenmiştir. Bu
yöntemlerle elde edilen bilgiler Pakistan’daki özgün örgütlenme modellerinin benzer koşulllardaki ülkelerde uygulanıp uygulanamayacağı açısından değerlendirilmiştir.Öteden beri Pakistan’ın yakasını bırakmayan terör, yoksulluk ve yolsuzluk, eğitim sektörüne ayrılan kısıtlı ekonomik kaynakların ülke geneline homojen ve âdil biçimde
dağılımını engellemiştir. Dengesiz finansal yatırımlara ve yetersiz ödeneklere bağlı olarak, örgün eğitim kurumlarının eğitim kalitesi ve standartları açısından eşitliğinden ve yeterliliğinden söz etmek mümkün değildir. Bununla
birlikte, çocuklarının okul masraflarını karşılayamayan, ev ve iş ortamında onların yardımına ihtiyaç duyan yoksul
Pakistan halkı için cami-okul ve ev-okul projeleri ile NGO okul projeleri ülkede okullaşma oranını arttıran önemli
girişimlerdir. Ülke gerçeklerine uygun olarak tasarlanan bu projeler eğitim-öğretimin halka ulaşmasında, okullaşma oranını devlet desteği olmaksızın arttırmada son derece başarılı olmuştur. Pakistan halkının cehalete karşı
kendi gücü, emeği ve sermayesiyle açtığı bu savaş Pakistan’a komşu ülkelere de örneklik teşkil etmiştir. Başta Çin
ve İran olmak üzere komşu ülke hükümetleri, okullaşma oranını arttırmak amacıyla halkı benzer organizasyonlara
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teşvik etmektedir. Pakistan’ın eğitim olanakları kısıtlı ülkelere örneklik teşkil eden özgün örgütlenme modellerini
gözler önüne seren çalışmamızın, gelişmekte olan ülkelerin eğitim-öğretim sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak reel, inovatif ve profesyonel öneriler üretilmesine dikkat çekmesi beklenmektedir.

KAYNAKÇA
AEPAM (2013). Pakistan Education Statistics 20011-2012, Academy of Educational Planning and Management,
Statistics Study No.252, Islamabad: AEPAM Ministry of Education Publications.
AndrabI, T., Das, J. & Khwaja, A. I. (2008). “A Dime a Day: The Possibilities and Limits of Private Schooling in
Pakistan”, Comparative Education Review, 52(3), 329-355.
Bano, M. (2008). “Non-Profit Education Providers Vis-à-vis the Private Sector: Comparative Analysis of NonGovernmental Organizations and Traditional Voluntary Organizations in Pakistan”, Compare: A Journal of
Comparative and International Education, 38(4), 471-482.
HussaIn, A., Khalid, I. & Saadi, A. M. (2009). “An Appraisal of Budget Allocations Made for İlliteracy Reduction
Programmes in Pakistan”, Journal of Educational Research, 12(2), 74-85.
MunshI, P. & Bhatti, T. (2009). “Low Rate of Literacy: A Dilemma of Sindh Province”, Journal of Educational
Research, 12(2), 13-30.
Rahman, T. (2008). “Language Policy and Education in Pakistan”, Encyclopedia of Language and Linguistic, (2nd
edition). s. 383-392.
Rashid, A. (2000). “Chasing Access and Quality”, A. Rashid (Editör), Engaging with Basic Education in Pakistan,
Lahore: SAHE (Society for the Advancement of Education) Education Watch Report.
Saeed, M. (2007). “Education System of Pakistan and the UK: Comparisons in Context to Inter-Provincial and
Inter-Countries Reflections”, Bulletin of Education & Research, 29(2), 43-57.
Saleem, A. (2005). “Against the Tide: Role of Citizens Foundation in Pakistan Education”, R. M. Hathaway (Editör), Education Reform in Pakistan, Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars
Press.
Shah, A. F. & Raza, M. A. (2009). “A Study of the Impact of Social Mobilization at the Stage of Primary Education
in Rural Areas of Punjab”, Journal of Educational Research, 12(1), 122-131.
Shah, D. (2009). “Monitoring the Quality of Secondary Education in the Context of Decentralization in Pakistan”,
Bulletin of Education & Research, 31(1), 1-25.
Sham, P. A. & Hussain, S. (2005). Development of Education in Pakistan, AEPAM Research Study No.183, Islamabad: Academy of Educational Planning and Management Ministry of Education Publications.

Anahtar Kelimeler:Pakistan, Örgün Eğitim, Örgütlenme Modelleri.

617

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Kuşaklar: Y Kuşağı ve Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar
Arş. Gör. Esra ARSLAN
Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Gazi Üniversitesi

Aynı tarihsel zamanda ve aralıklarda doğan, ekonomik ve sosyal hareketlerden oluşmuş zaman aralıklarına ya da
belli bir sosyal gruba mensup olanlar için yapılan tanımlamalara kuşak (jenerasyon) denilmektedir. Kuşaklar yetişme tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değişikliklerinden kaynaklanan farklılıklara sahiptirler. Bu farklılıklar; kuşaklar arasında hem karakter, hem çalışma yaşamları hem de sosyal hayatlarında önemli ayrışmalar olduğunu ortaya koymaktadır (Adıgüzel, 2014). Bilimden çok popüler bir tartışma olarak işletme yönetimi alanında
kendini gösteren kuşaklararası farklılıklara ilişkin tartışmalar (Gioncola, 2006:33) bugüne kadar çoğunlukla belirli
sınırlar ve kalıp yargılar çerçevesinde ele alınmıştır. Akademik yazında kuşaklar ile ilgili yapılan bazı öncü çalışmalar olmakla birlikte (Gusfield, 1957), özellikle 2000’li yıllarda batıda ve Türkiye’de konu ile ilgili akademik
çalışmalar artış göstermiştir (Macky vd., 2008:860; Somola ve Suton, 2002:363). Özer’in aktardığına göre
Burke’nin (2005) araştırma bulgularında 500 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinin
%58’i kuşak farklılıklarını çatışma nedeni olarak görmektedirler. Dünya genelinde yapılan çalışmalardan ülke ve
kültürel farklılıklar bazında kuşak ayrımları tanımlanmış ve kültürel olgulara göre sınıflandırmalar yapılmasına
olanak sağlamıştır. Bu sınıflandırmalar ve tarihsel aralıklar, sosyal olaylar ve kültürel etkilere göre farklılık gösterdiği yazınlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlamalar genel olarak, Gelenekselciler, Sessiz Kuşak, Baby Boomer Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağı ve Z kuşağını içine alarak yapılmıştır. Birbirinden farklı özelliklere sahip
olan bu kuşakların birlikte yaşıyor olması da pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Her kuşağın değer, tutum,
davranış, alışkanlık, motivasyon, otorite algısı ve liderlik beklentilerinin farklı olduğu genel olarak kabul görmektedir (Crampton ve Hodge, 2007:16). Günümüz iş yaşamında sayıları az da olsa, hala varlıklarını hissettiren gelenekselciler, aslında bugünkü iş yaşamının temellerini atan kuşaktır. Ayrıca eşsiz bilgi kaynağı olmaları, sahip oldukları pratik zekaları dolayısıyla kritik mevkideki kişilerdir (Zemke vd., 2013; 45-46). Türkiye’de II. Dünya
savaşı sırasında ya da hemen sonrasında doğan baby boomer kuşağı, soğuk savaş kuşağı olarak da bilinmektedir.
Savaş günlerinin ardından yaşanan nüfus patlaması ile birlikte aynı eğlenceye düşkünlükleriyle bilinmektedirler.
Ayrıca lüks harcamaların arttığı dönemde büyüyen bu nesil, “kuralcı” olarak tanımlanmaktadır. Baby Boomers
kuşağını takip eden ve ‘Baby Buster’ olarak da adlandırılan X kuşağı bireyleri teknoloji ve bilgi ile barışık, girişimci, amaç odaklı ve bağımsızdırlar (Jianrui, 2011). Y kuşağında yer alan kişiler akıllı, özgürlüklerine düşkün,
teknoloji tutkunu ve teknoloji kullanımını iyi bilen bir kuşak olarak tanımlanmaktadırlar. Bu kuşak için teknoloji
hayatlarındaki pek çok şeyin simgesi durumunda olup, Y kuşağının X kuşağına göre en üstün olduğu konulardan
birisidir. Z kuşağı, yeni teknolojik imkânlarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir arada bulunmaktadır. Aynı
anda birden fazla konu ile ilgilenebilme becerilerini geliştirdikleri söylenebilir (Mengi, 2011). Kuşakları bir grubun üyesi olarak tanımlarken, her bir özelliğini herkesin taşıdığını ifade etmek doğru değildir. Herhangi bir nesli
ifade ederken kalıplaşmış ifadelerin olduğunu da unutmamak gerekir (Lower, 2008).Bu çalışma, derleme türünde
olup kapsamlı bir şekilde literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.Toplumların sahip olduğu kültürel yapı zaman
içerisinde ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik faktörlerden dolayı değişime uğramaktadır. Bireysel açıdan değişimin getirdiği sonuçlarla oluşan kuşaklar ve kuşaklar arasındaki farklılıklar ele alınmış ve bu kuşak tanımları
ortaya konmaya çalışılmıştır. Yetişkin kuşakların zaman içerisinde değişime uğrayan kültürel yapının unsurlarını
yeni kuşaklar kadar kabul etmede istekli davranmamaları, kuşakların birbirlerini anlayamamalarını, görüş, düşünce ve kanaatlerinde birtakım farklılıkların oluşmasını beraberinde getirmektedir. Her kuşağın içerisinde bulunduğu dönemin şartlarına göre farklı olanaklara sahip olması, zaman içerisinde bireylerin farklı olanaklarla yetişmesini beraberinde getirmiştir. Toplumsal yapılardaki hızlı veya yavaş olarak kendisini hissettiren söz konusu
değişimler, farklı kuşak türlerinin oluşmasını sağlamakta, farklı kuşakların bir örgüt bünyesinde çalışmaya başlamalarıyla, yeni perspektiflerden bakış açılarının gündeme gelmesini sağlamaktadır. Çoğu zaman da kuşakların
sahip olduğu farklı değer yargıları birbirleriyle iletişim kuramamayı ve birbirlerini anlayamamalarını gündeme
getirmektedir. Şuan çalışma hayatında yüzyüze gelen dört kuşak bulunmaktadır. Bu kuşaklar, özellikle son yıllarda
iyice dillendirilmeye başlayan kuşak farklılıkları olgusunu, sosyal hayattan çalışma hayatına taşıyarak iş yerlerinde
sadece kuşak çatışmasına değil, aynı zamanda farklı bakış açılarından kaynaklanan yeni çalışma metodlarının gelişmesine de neden olmuşlardır. Türkiye’de kuşakların daha geniş ve bilimsel çerçevede gereken araştırmaların
yapılarak tanımlanabilmesi ve kuşak farklılıklarının yönetim kademeleri tarafından ele alınarak iyi yönetilmesi
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gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yöneticilerin kuşak farklılıklarının bilincinde olması, tüm çalışanlarla yatay ve dikey iletişim kanallarına önem vermesi, çalışanları işlerin yapılış süreçlerine tüm çalışanları dahil etmesi önemli
bir unsurdur. Çoğunlukla tecrübeden uzak olan Y kuşağına, tecrübe sahibi Baby Boomers kuşağının rehberlik
yapması, X kuşağı çalışanlarına ise, onları kamçılayan maddi ödüller sunulması, Y kuşağının teknoloji bilgisini
diğer kuşaklara aktarımını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi önerilmektedir.
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Eğitim Felsefesi Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarına Etkisinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Rasit Celik
Karadeniz Teknik Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih ORÇAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Her ne kadar eğitime dair felsefi yaklaşımlar çok çeşitli olsa da, ilgili literatür incelendiğinde özellikle beş temel
eğitim felsefesi üzerinde yoğunlaşıldıgı görülmektedir. Bunlar Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluktur. Eğitimin içeriği, amaçları ve sınama durumları bu felsefi yaklaşımlar tarafından farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir. Daimicilik temellerini ağırlıklı olarak klasik idealizmden alır. İdealizme göre iyi olan evrensel ve değişmez olduğu için eğitim de bu değişmez ve evrensel olanın
eğitimi olmalıdır. Bu nedenle daimici eğitimin içeriğini, Büyük Klasikler olarak adlandırılan eserler tarafından
ortaya konan her yerde ve her zaman aynı kalan evrensel ilkeler oluşturur. Eğitimin amaçları öğrencilerin temel
rasyonel kapasitelerini geliştirmek ve onların bu genel-geçer bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Sınama durumlarında ise, öğrencilerin belirli düşünme yollarını (tümden gelim gibi) kullanabilme ve doğru bilgiye ulaşabilme
seviyelerine bakılır. Esasicilik idealizm ve realizmden kaynaklanır. Realizme göre doğuştan boş olan insan zihni,
kendinden bağımsız olarak var olan gerçekliğin bilgisine ancak deney, gözlem ve araştırma gibi yollarla ulaşabilir.
Bu nedenle bilgi öncelikli olarak tümevarım metoduyla elde edilebilir. Buna paralel olarak, esasiciliğe göre insan
doğuştan hiçbir bilgiye sahip olmayan sosyal bir varlıktır. Eğitimin temel amacı da, insanoğlunun geçmişi boyunca
elde ettiği bilgiyi yeni nesillere aktarmaktır. Bu nedenle eğitim iyi yetişmiş ve alanında uzman kişiler (öğretmenler) tarafından verilir. Eğitimin içeriğini ise toplumun bilgi ve tecrübe birikimi olan ana kültür oluşturur. Bu kültür,
konu merkezli bir öğretim süreciyle ve sıkı bir disiplin içerisinde aktarılmalıdır. Sınama durumlarında ise, öğrencilerin öğretmen tarafından öğretilen esasi bilgileri ezberleme ve temel düşünme şekillerini (tümevarım gibi) uygulama düzeylerine bakılır. İlerlemecilik, idealizm ve realizme bir tepki olarak ortaya çıkmış olan pragmatizme
dayanır. İdealist ve realist felsefelerin aksine, pragmatizme göre değişmez ve kesin doğrular yoktur. Gelişen ve
değişen dünyada bilgi, bizzat bireyin tecrübesi ile elde edilebilir. Buna bağlı olarak ilerlemecilik eğitimin merkezine öğretmen yerine öğrenciyi koyar. Eğitimin ana amacı, öğrencileri sürekli değişim ve gelişim halinde olan
hayata uyum sağlayabilen ve ne düşünmesi gerektiğinden çok nasıl düşüneceğini bilen bireyler olarak yetiştirmektir. Eğitimin içeriği, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmiş ve hayata hazırlık amaçlı bilgi içeren
değil, aksine hayatın tam da kendisi olan bir içerik olmalıdır. Sınama durumlarında ise öğrencilerin aktif katılım,
işbirliği ve araştırma gibi pratik becerilerini ve özellikle de problem çözme becerilerini kullanabilmelerine bakılır.
Yeniden Kurmacılık da kaynağını pragmatizmden alır. Fakat ilerlemeciliğe ek olarak, toplumsal krizlerin çözümüne odaklanır. Eğitimin amacı aynı zamanda toplumsal problemlerin de farkına varmak ve bu problemlere çözüm üretmek olmalıdır çünkü eğitim yeni bir düzene geçişin en etkili aracıdır. Örneğin, sadece şekilsel olarak
demokrasiye geçmek yeterli değildir. Bunun doğuracağı kriz ancak eğitim yoluyla bir demokrasi kültürü oluşturulması sayesinde aşılabilir. Bu nedenle eğitimin içeriği de ağırlıklı olarak toplumsal gerçekliklerden oluşmalıdır
ve bu içerik aynı zamanda değişime uyum sağlamalı, sürekli güncellenmelidir. Sınama durumlarında ise öğrencilerin özellikle toplumsal sorunları analiz edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerilerine bakılır. Varoluşçu eğitim felsefesi, varoluşçuluğun eğitime doğrudan yansıması olarak görülebilir. Varoluşçular insanın özgürlüğünü temel alırlar. Özgür insan tercih yapabilen ve yaptığı tercihlerden ve eylemlerinden sorumlu olabilen insandır. Bu doğrultuda, eğitimin esas amacı kendini gerçekleştirmiş özgür bireyler yetiştirmektir. Eğitim, öğrencilere çok çeşitli bakış açıları sunan, öğrencilere çeşitli alternatifler içerisinden tercih yapma imkânı tanıyan ve onlara sorumluluk bilinci aşılayan bir içeriğe sahip olmalıdır. Sınama durumları ise, öğrencilerin kendini gerçekleştirebilme kapasitelerinin tam da kendisidir. (Bu eğitim felsefeleri ve eğitim felsefesi hakkında daha detaylı bilgi
için bkz., örneğin, Ergün, 2009; Gutek, 2001; Noddings, 2007; Okoro, 2006; Sönmez, 2002) Her ne kadar eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin davranışları üzerinde etkili olduğu birçok çalışma tarafından gösterilmiş olsa da, bu konuda yapılmış çalışmaların genel anlamda sınırlı olduğu söylenebilir (Yılmaz, Altınkurt & Çokluk 2011). Benzer şekilde, ülkemizde de eğitim felsefeleri üzerine yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır. Yine de
bu çalışmalar ana hatlarıyla iki kategoride toplanabilir. İlk grup, görev yapmakta olan öğretmenlerin eğitim felsefelerine karşı tutumlarını ve bu tutumların eğitime etkilerini çeşitli açılardan inceleyen çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Doğanay & Sarı (2003) ilköğretim öğretmenlerinin benimsedikleri eğitim felsefelerini çeşitli değişken-
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ler (mezun olunan okul, cinsiyet, hizmet yılı, ve branş) açısından incelemiştir. Buna göre, öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış ve ayrıca öğretmenlerin eğitimin
içeriği, amacı ve öğretmen-öğrenci ilişkileri hakkındaki fikirleri ile öğretmenlerin belirttikleri eğitim felsefeleri
tutarlılık göstermemiştir. Çoban (2007) sınıf öğretmenlerinin eğitim süreçlerine ilişkin felsefi yönelimlerini incelemiş ve öğretmenlerin önemli derecede, pragmatist felsefeye dayanan ve öğrencilerin problem çözme ve araştırma
yapmalarını ön plana alan felsefi yaklaşımı benimsediklerini ortaya koymuştur. Altınkurt, Yılmaz & Oğuz (2012)
ilköğretim ve ortaokul öğretmenlerinin varoluşçuluk ve ilerlemeciliği daha fazla benimsediğini göstermiştir. Benzer şekilde, Kanatlı & Schreglman (2014) ilköğretim öğretmenlerinin eğitim felsefelerine dair algılarını incelemiş
ve hem branş hem de sınıf öğretmenlerinin kendi eğitim felsefelerini en çok ilerlemecilik çerçevesinde tanımladıklarını ortaya koymuştur. Oğuz ve diğerleri (2014) ise öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmada, en çok varoluşçuluk ve yeniden kurmacılık yaklaşımlarına eğilim gözlenmiş ve sonuçların öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme
davranışlarıyla anlamlı ilişkileri olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmalara bakarak, öğretmenlerin geleneksel eğitim felsefelerinden daha çok çağdaş eğitim felsefelerini benimsedikleri söylenebilir. İkinci bir grup ise öğretmen
adaylarının eğitim felsefelerine yönelimlerini inceleyen ve bu yönelimlerin çeşitli değişkenlere göre analizini ortaya koyan çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Duman (2008) öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğrenme stratejileri ve stilleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Duman
& Ulubey (2008) öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile interneti ve öğretim teknolojilerini
kullanma düzeylerini incelemiş ve geleneksel felsefi yaklaşımları benimseyenlerin de yenilikçi ve ilerlemeci yaklaşımları benimseyenler kadar eğitim teknolojilerini ve interneti kullandığını göstererek bu bağlamda anlamlı bir
fark olmadığını göstermiştir. Koçak, Ulusoy & Önen (2012) öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine yönelimlerini ve kimlik işlevlerini inceleyerek, öğretmen adaylarının büyük ölçüde varoluşçuluğu benimsediklerini ve yenilikçi bir anlayış içerisinde olduklarını ortaya koymuştur Ilgaz, Bülbül & Çuhadar (2013) ise öğretmen adaylarının eğitim inançları ve öz yeterlilik algılarını incelemiş ve çağdaş eğitim felsefeleri ile adayların bireysel çabalara
ilişkin algıları arasında anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine yönelimlerini doğrudan inceleyen çalışmalara örnek olarak, Çalışkan (2013) fen alanı öğretmen adaylarının öğrenci merkezli, deneyselci-ilerlemeci eğitim felsefesini daha fazla benimsediklerini ortaya koymuştur. Ekiz (2005) Sınıf
Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencileri ile yine bu bölümün 4. Sınıf öğrencileri arasındaki eğitim felsefelerine yönelim
farklarını incelemiştir. Bu çalışmada 1. Sınıf öğrencilerinin daimicilik ve esasiciliğe daha çok yöneldiği gözlenirken 4. Sınıf öğrencilerinin ilerlemeciliğe daha çok yöneldiği tespit edilmiştir. Bir başka araştırmada ise Ekiz (2007)
farklı bölümlerde okuyan 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim felsefelerine eğilimlerini incelemiş ve farklı alanlardaki
öğrencilerin daha çok ilerlemeciler ve yeniden kurmacılığı benimsediklerini ortaya koymuştur. Bu iki çalışma
birbiriyle örtüşerek, öğrencilerin eğitim tecrübeleriyle orantılı olarak değişime açık olma tutumlarının da belirli
bir yönde değiştiğini göstermiştir. Bir başka çalışmada (Biçer, Er & Özel, 2012) Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ilk yıllarında daha çok gelenekselci bir felsefe olan daimiciliği benimsediklerini fakat son yıllarına geldiklerinde bunun azaldığını ortaya koymuştur. Fakat bir başka çalışmada ise, (Çetin, İlhan & Arslan, 2012) bu durumun
bazı bölümlerde tam tersine olduğu gösterilmiş ve bazı bölümlerde geleneksel eğitim felsefelerinin çağdaş eğitim
felsefelerine göre daha fazla tercih edildiği ortaya konmuştur. Belirtilen çalışmalar her ne kadar belirli eğitim
felsefelerine genel bir eğilim olduğunu ve öğretmen adaylarının da bu eğilim doğrultusunda eğitim inançlarını
şekillendirdiklerini işaret etse de, aslında çalışmaların kapsamı genişledikçe öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine karşı tutumlarının o kadar da belirgin olmadığı görülmektedir. Bu da, öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri
hakkında ne derece bilgi sahibi oldukları ve kendi eğitim inançlarını ne derece tutarlı şekilde oluşturdukları açısından soru işreti oluşturmaktadır. Örneğin yukarıda belirtilen her iki grubu da kapsar şekilde planlanmış bir çalışma olarak, Yapıcı (2013) hem 4. Sınıf öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerinin eğitim felsefelerine karşı
tutumlarını birlikte ölçmüştür. Bu çalışmanın çarpıcı bir sonucu ise, hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin eğitim felsefeleri arasında belirgin ayrım ve tercih yapamadıklarının ve belirli bir eğitim felsefesini benimseyemediklerinin ortaya konmuş olmasıdır. Benzer şekilde, Önen (2011) öğretmen adaylarının eğitim inançları ile
epistemolojik inançlarının mesleki tutulmalarına etkilerini incelemiştir. Buna göre, öğretmen adayları geleneksel
öğretmen merkezli yaklaşım ile öğrenci merkezli yapısalcı yaklaşım arasında denge kuramamakta ve bu da eğitim
süreçlerine dair çelişkilere yol açmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmalar öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine
dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarına işaret etmektedir. Aslında bunun bir nedeninin, Eğitim Felsefesi derslerinin
öğrencilere kimi eğitim fakültelerinde hiç kimilerinde ise yetersiz şekilde sunulmasıyla alakalı olduğu vurgulanmıştır (Doğanay 2011). Bu gibi dersleri alan öğrencilerin ise daha büyük oranda insan-merkezli eğitim felsefelerine yönelecekleri ayrıca düşünülmektedir (Altınkurt, Yılmaz & Oğuz, 2012). Yukarıda bahsedilen çalışmaların
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birçoğu da (örneğin Çoban, 2007; Doğanay & Sarı, 2003; Duman & Ulubey, 2008; Geçici & Yapıcı, 2008) Eğitim
Felsefesi ve Felsefe derslerinin öğretmen adayları için zorun dersler arasında olması gerektiğini vurgulamıştır.
Fakat ilgili literatür incelendiğinde, her ne kadar öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine eğilimleri ortaya konmuş ve Eğitim Felsefesi dersinin gerekliliği vurgulanmış olsa da, Eğitim Felsefesi dersinin öğretmen adaylarının
benimsedikleri eğitim felsefelerine etkisinin şu ana kadar incelenmediği görülmektedir. İşte bu çalışma, Eğitim
Felsefesi dersinin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Eğitim Felsefesi dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisi bu bağlamda çeşitli değişkenlerce incelenerek literatürdeki bu boşluk doldurulmak istenmektedir.Bu
çalışma, var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modelinde (Karasar, 2006) desenlemiştir. Bu çalışmada Eğitim Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin benimsedikleri eğitim felsefeleri var olan durumu ile
betimlenecektir. Ayrıca, aynı bolum ve sınıfta olup, bir onceki ders yarıyılında Eğitim Felsefesi dersini almış olan
şimdiki 3. Sınıf öğrencilerinin eğitim felsefelerine dağılımı ile bu dersi almamış şimdiki 3. Sınıf öğrencilerinin
eğitim felsefelerine dağılımı arasındaki ilişki var olan durumu ile betimlenecektir. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, 3. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 3. Sınıf öğrencileri
grubu, 2. sınıfın bahar yarıyılında fakülte seçmeli dersi olan ‘SECF202 Eğitim Felsefesi’ dersine katilim sağlamış
olan bölümlerin 3. Sınıf öğrencilerinden oluşacaktır. Dolayısıyla bu örneklem, çalışmanın amacına yönelik evreni
temsil edecek örneklem niteliğinde olacaktır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak Yılmaz, Altınkurt & Çokluk
(2011) tarafından geliştirilmiş olan Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ) kullanılacaktır. EİÖ likert tipi 40 maddeden ve
Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk şeklinde 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bu 40 madde 8 Daimicilik, 5 Esasicilik, 13 İlerlemecilik, 7 Yeniden Kurmacılık ve 7 Varoluşçuluk şeklinde 5 alt
boyuta dağıtılmıştır. Likert tipinde olan bu ölçeğin maddeleri ‘1 Kesinlikle Katılıyorum’ ile ‘5 Kesinlikle Katılmıyorum’ aralığında 5’li derecelendirme ile puanlandırılmıştır. Ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değerleri
0.42 ile 0.74 arasında, madde toplam korelasyonları 0.22 ile 0.90 arasında ve alt boyutlarda güvenirlik katsayısı
0.70 ile 0.91 arasında değişmektedir. Bu ölçeğin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerini ölçmede
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu gösterilmiştir. Veri analizleri ise SPSS paket programı kullanılarak yapılacaktır.Beklenen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir. Eğitim Felsefesi dersini almış öğrenciler ile aynı
bölümde ve aynı sınıfta okuyan fakat Eğitim Felsefesi dersini almamış öğrenciler arasında: 1. genel olarak, benimsedikleri eğitim felsefeleri acısından anlamlı farklılık olduğu 2. cinsiyete gore, benimsedikleri eğitim felsefelerine farklı sekilde dagıldıkları 3. egitim aldıkları farklı bölümlere gore, benimsedikleri eğitim felsefeleri acısından fark oldugu beklenmektedir.
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Felsefe ve eğitim arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Hangi felsefe temele alınırsa eğitim sistemi de ona göre
düzenlenir (Sözer, 2000, s.82; Akt: Taşpınar vd., 2004, s.70). Sözgelişi, eğer temele idealist felsefe ve daimici,
esasici eğitim akımları alınmışsa, sistem elit insan yetiştirecek, eğer pragmatik felsefe ve ilerlemeci, yeniden kurmacı eğitim akımları ele alınmışsa her insan yetenek ve ilgisine göre eğitilecektir (Sönmez, 1998, s.54-60: Akt:
Taşpınar vd. ,2004, s.71; Sönmez, 2000, s.71: Akt: Taşpınar vd. ,2004, s.71). Felsefe eğitim için bir nitelik ve
değerler sistemi oluşturur, eğitim de bunların insanlara nasıl kazandırılacağını belirlemeyi amaçlar. Felsefe ve
eğitim arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, felsefeye başvurmadan eğitimli ve eğitime başvurmadan
bilgili ve bilgi sever insan yetiştirmek mümkün değildir (Değirmencioğlu, 1997: 26; Akt: Özyurt, 1999). Eğitim
felsefesi; eğitimin imkânı, doğası, amaçları ve yöntemleri ile ilgili problemleri felsefeye özgü yöntemlerle ele
alarak, eğitimin olanaklı olup olmadığı, eğitimin bir ideoloji ya da öğreti aktarmaktan bağımsız olup olmadığı,
eğitimde öğretmene gerek duyulup duyulmadığı, eğitimde temel amacın bilgi aktarmak mı yoksa bilgilenme yeteneği kazandırmak mı olduğu, eğitimin olguları mı konu alması gerektiği, bilgiyi amaçlayan eğitimin eyleme
yönelen eğitimden farklılık gösterip göstermediği gibi benzeri soruları yanıtlamaya çalışan felsefe dalıdır (Cevizci,
2000: 305; Akt: Doğanay, 2011: 335). Eğitim felsefesi, en yalın anlamıyla, eğitim düşüncesi ve ideali etrafında
ortaya çıkan tüm sorunların felsefi bir şekilde ele alınması, incelenmesi, değerlendirilmesi, eleştirilmesi ve irdelenmesidir. Bu da eğitimi her yönden daha da aydınlatma, yönlendirme ve netleştirme anlamına gelmektedir (Değirmencioğlu, 1997: 27; Akt: Özyurt, 1999 s.169). “Eğitimde amaç ve hedefleri tespit etmek durumunda olan
eğitim teorisyenleri ve uygulayıcılar toplumun felsefi anlayışı hakkında bilgi sahibi olurlarsa, sorunlara daha gerçekçi bir açıdan yaklaşmış olurlar” (Taşpınar vd., 2004). Bunun için de eğitimcilerin eğitim felsefesi görüşlerinin
belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu eğitim felsefeleri belirlendikten sonra eğitimcilerin eğitim felsefesi görüşlerini
çeşitli eğitim süreci faktörleriyle ilişkilendirmek duruma farklı bakış açılarından bakılmasına olanak sağlayabilir.
Bu verilerden elde edilen sonuçlara göre de eğitim teorisyenleri öğretim süreci boyunca belirlenen eğitimin amacı,
içeriği, yöntemi ve bunun gibi birçok faktörü yeniden gözden geçirilebilir. Ediger’e (2000) göre öğretmenin amaçları belirlemesinde, öğrenme – öğretme ortamının düzenlenmesinde ve değerlendirme yöntemini seçmede görüş
ve inançlarından oluşan felsefe öğretmene kaynaklık ve kılavuzluk eder (Ediger, 2000; Akt: Doğanay, Sarı: 2003).
Felsefi görüş ve hedeflerin incelenmesinin, eğitim-öğretimi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması açısından
ele alındığında öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefelerini araştıran çalışmalara gereksinim olduğu
açıktır. Literatürde öğretmen adaylarının ve öğretmen eğitim felsefesi görüşlerine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin sahip olduğu eğitim felsefesi inançlarını belirlemeye ve
bu felsefi inançlarının değişik faktörler ile ilişkisini açıklamaya yönelik çalışmalardır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin sahip oldukları eğitim felsefeleri karşılaştırılmamıştır. Bu çalışmada ise tarafımızca hazırlanan öğretmenin rolü, eğitimin amacı, eğitimin içeriği ve eğitimin ortamı temalarını
içeren eğitim felsefesi görüş belirleme anketi ile öğretmen adayları ve öğretmenlerin sahip oldukları eğitim felsefi
görüşlerinin belirlenip karşılaştırmaların yapılması planlanmaktadır.Araştırma, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin felsefi tercihlerini belirlemeye ve değerlendirmeye yönelik tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama
modelleri, geçmişte görülen 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. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, onu uygun bir biçimde
gözleyip belirleyebilmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim
Sürecine İlişkin Felsefi Görüşleri Belirleme” likert tipi bir ölçme kullanılmıştır. Maddelerin anlamı, kapsamı, anlaşılırlığı ve açıklığı açısından değerlendirilmek üzere Fen eğitimi ve felsefe alanlarında uzman iki öğretim elemanının görüşünden yararlanılmıştır. Anket plot çalışma olarak 123 öğretmen adayına uygulanmış ve iç geçerlik
katsayısı .837 olarak tespit edilmiştir. Ölçek her bir eğitim felsefesi akımına ilişkin 6 ilke olmak üzere toplam 42
maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki felsefi akımlar daimicilik, özcülük (esasicilik), ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, natüralizm, diyalektik materyalizm ve varoluşçuluktur. Katılımcılar Araştırmanın çalışma grubu, Ankara
ilinde görev yapan öğretmen ve bir devlet Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayı olmak üzere toplam 180
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kişiden oluşmaktadır.Çalışkan (2013) çalışmasında fen bilgisi öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine
ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Doğanay ve Sarı (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmış Wiles ve Bondi
(2007: 329-330) tarafından geliştirilen 90 kişiye uygulanan daimicilik, idealiz, realizm, deneyselcilik ve varoluşçuluk akımlarını içeren "Felsefi Tercih Değerlendirme Formu" nu kullanarak uyguladığı anket sonuçlarına göre,
öğretmen adaylarının büyük bölümünün ilerlemeci ve deneyselci eğitim felsefesi akımlarının etkisinde (%72) olduğunu belirtmiştir.İngeç ve Görmez (2014) fizik öğretmen adaylarının felsefi görüşlerini eğitim ortamı ve amaç
açısından incelemiş ve öğretmen adaylarının kendi eğitim felsefesine ilişkin algıları en yüksek ortalamadan başlayacak şekilde sıralandığında Varoluşçuluk, İlerlemecilik, Daimicilik, Esasicilik, Yeniden Kurmacılık, Diyalektik
Materyalizm, Natüralizm olarak yaptıkları belirlenmiştir. Bu çalışmanın da sonuçlarının ilerlemecilik akımına yönelik olumlu değerler vereceği beklenmektedir. İngeç ve Görmez (2014) fizik öğretmen adayları ile yaptıkları
çalışmalarında; ortam açısından fizik öğretmen adaylarının benimsedikleri felsefi akımların Esasicilik (%45,3),
Diyalektik Materyalizm (%59,1), Yeniden Kurmacılık (%60,6), İlerlemecilik (%81,8), Varoluşçuluk (%83,3), Natüralizm (%86,4) ve Daimicilik (%92,4) şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. Sunulan bu çalışmada Daimicilik akımına yönelik olumlu görüşlerin yüksek oranda olması beklenmektedir. Ayrıca İngeç ve Görmez (2014) fizik öğretmen adayları katı, kuralcı, disiplinci, gelenekçi, eğitim ortamında gerektiğinde cezaya başvurulduğu ve otoriteyi
elden bırakmayan esasici akıma yönelik kararsız bir görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Sunulan bu çalışmada
katılımcıların olumsuz görüş bildirmeleri beklenmektedir.
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Sosyal Sermaye Kuramı Bağlamında Öğretmen Rotasyonu
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Eşit sorumluluklar altında personelin çeşitli ve değişik yerlerde çalışmalarına olanak vermek suretiyle yarışma
ortamının yaratılması (Tortop, 1994: 254) olarak tanımlanan iş rotasyonunun amacı, işgörenlerin belli bir süre bir
görevde çalıştıktan sonra yapabileceği görevlere belli sürelerde geçişini sağlama işin işgörene daha anlamlı gelmesini, çeşitlenmesini sağlayabilmektir(Şan, 1979: 2). Rotasyon, personelin değişik zamanlarda ve yerlerde, değişik görevler yapmasıdır. Personelin yerine getirdiği işlerin rutin ve benzer olması durumunda, iş genişletme ve
iş rotasyonu tekniklerinin fazlaca yarar sağlamayacağı(Can, 2009: 121) göz önüne alındığında, uygulanması düşünülen rotasyonun amacının verimliliğe hizmet edecek şekilde planlanması gerekmektedir. Sosyal sermaye bugün başta sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi olmak üzere birçok disiplinin kendisinden yararlandığı bir kavram
haline gelmiştir (Arrow, 1999:3; Durlauf, 2002: 459; Lochner ve diğ., 1999:260; Aktaran: Altun ve Hira, 2011:
113). Önceleri sosyal sermayenin “moda bir kavram” olarak bir süre gündemde kalacağı ve sonra unutulup gideceği endişesi taşınsa da kavramın zaman içinde çağın ruhunu yakaladığı ve her geçen gün bilim dünyasında şöhretini artırdığı görülmüştür(Altun ve Hira, 2011: 113). Putnam’ın, karşılıklı normlar, sivil katılım normları ve sosyal güven şeklinde üç temel bileşenden meydana geldiğini belirttiği sosyal sermaye, (Putnam, 2001:1), Coleman’a
göre, “Social Capital in the Creation of Human Capital (Beşeri Semayenin Yaratılmasında Sosyal Sermaye)” isimli
makalesinde “sorumluluklar ve beklentiler, bilgi kanalları ve sosyal normlar”dan oluşmuştur (Coleman 1988:95).
Fukuyama, “güven” kavramını öne çıkararak; grubun üyelerinin, gruptaki diğer üyelerin de dürüstçe davranacaklarına inandıkları zaman, diğeri için bir şeyler yapmaya daha gönüllü olduğunu ileri sürmektedir. Sosyal sermaye
oluşumu için tüm toplumlarda aynı reçetenin geçerli olamayabileceğini, sosyal sermaye birikiminin farklı süreçlerde gerçekleşebileceğini belirten Fukuyama, ülkelerin siyasi ve anayasal altyapılarının belirleyici olmadığına
dikkat çekerek, örnek olarak Latin Amerike ülkelerini vermektedir (Fukuyama, 2000:20). Sosyal sermayenin zararlı yönlerinin diğer sermaye türleri için de geçerli olduğunu görmek gerekmektedir(Fukuyama, 2000:26; Fukuyama, 2001:8). Bourdieu’nun sosyal sermaye anlayışında daha çok kurumsallaşma, bağlantılar (ağlar) ve bu bağlantıların getirdiği kazanımlar ön plana çıkmaktadır(Bourdieu, 2010:63). Bourdieu’ya göre sosyal sermayenin
önemli tarafı onun diğer sermaye çeşitleriyle değişime açık olmasıdır (Portes, 1998, 4). Field’e göre ise, sosyal
sermaye ilişkisel bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Sosyal sermaye yalnızca bireylerin diğerleriyle bağlar oluşturdukları hallerde değil, aynı zamanda grubun ortak değerlerini içselleştirdikleri yerlerde kaynaklara erişim sağlar(Field, 2008:202). Fukuyama, kavramın bilimsel olarak nasıl ölçüleceği konusunda bir fikir birliğine varılamadığını belirterek (Fukuyama, 2001:12), bu durumun, sosyal sermaye kavramının en zayıf noktalarından birisi olduğunu belirtmektedir. Tüm bu farklı ele alış ve değerlendirmelerden sonra Arslan’ın da belirttiği gibi, “Fiziki
sermayeye kıyasla ölçülmesi daha zor olan beşeri ve sosyal sermaye; dolayısıyla potansiyeli çok büyük olmasına
ve öncelikli bir konumda bulunmasına rağmen yeterince değerlendirilemeyen insan kaynağı, genellikle zayi edilen
ve optimal bir faydaya dönüştürülemeyen bir kaynak olmaktadır (Arslan, 2012: 230).” denilebilir. Bu çalışmanın
amacı, soysal sermayenin önemine dikkat çekmek ve uygulanacağı dile getirilen rotasyon uygulanması ile ilgili
olarak, öğretmenlerin hem kendi hem de kurumları açısından öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada hedef kitlenin görüşlerinin ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmakta ve rotasyona tabi öğretmenlerin rotasyonlarının; rotasyon konusundaki düşüncelerinin dikkate alınarak yapılmasına katkı sağlayarak, sosyal sermaye
kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır Bu açıdan, çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Diğer nitel yöntemlere benzer şekilde
durum çalışması da; örgütün doğal çevresi içinde gerçekleştirilmektedir. Amaçlı örnekleme çoğu durumda, olgu
ve olayların ortaya koyulmasında ve açıklanmasında yararlıdır. (Yıldırım ve Şimşek, 2011:107) Araştırma yukarıda açıklanan yöntem doğrultusunda belirlenen 21 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle
elde edilmiştir. Görüşmede kullanılacak sorular hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili alanyazın taraması
yapılmış, mevzuat incelenmiş ve konuya ait içerik belirlenmiştir. Bu işlemin ardından görüşme formunda yer alması düşünülen sorular oluşturulmuştur. Araştırma konusunda yeterli olacağı düşünülen 7 soru, uzman görüşü
alınarak ve alanyazın incelenerek 3’e düşürülmüştür. Görüşme yapılan öğretmenlere (K1, K2 gibi) kod yerine,
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gerçek isimlerinin dışında başka adlar verilerek (Ayşe Öğretmen, Ahmet Öğretmen gibi) adlandırılmıştır. Öğretmenlerin rotasyon konusunda ne düşündükleri, hem kendileri hem de çalıştıkları kurumlar açısından olumlu/olumsuz yönleri ile rotasyonun yapılıp yapılmaması veya yönteminin nasıl olması hususundaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlere aşağıdaki sorular yöneltilerek verdikleri cevaplar, kendilerinin izni
alınarak yazılı ve sesli kaydedilmiştir: 1- Uygulanması düşünülen öğretmen rotasyonu hakkında düşünceleriniz
nelerdir? Bu bağlamda; 2- Yapılması düşünülen öğretmen rotasyonunun öğretmenlere ve okullara yansıyabilecek
olumlu/olumsuz olası etkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir? 3- Öğretmenlere uygulanması düşünülen rotasyon
uygulamalı mıdır? Uygulanırsa nasıl uygulanması gerektiği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun rotasyon uygulamasına olumlu bakmadıkları yönünde görüşlerini dile getirerek çeşitli gerekçeler ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmanın dışında bu alanda yapılan diğer araştırmalara bakıldığında da benzer
sonuçlar görülmektedir. Kayıkçı ve diğerlerinin (2015), Arlı ve Tercan’ın (2013), Memişoğlu ve Dilekçi
(2012)’nin araştırma sonuçları ile bu araştırmanın sonuçları kısmen örtüşmektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
birçok öğretmen, rotasyonun adaletli yapılacağına inanmadığından okullarda sosyal sermayenin zedelenmemesi
ve örgütün, rotasyon gibi sonuçları açısından tartışmalı bir sürece girişmeden daha önce, çalışanlar ile arasındaki
bu güven bunalımını giderecek ve zedelenen adalet algısını onaracak önlemler alması gerekmektedir. Bu araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 1. Bakanlıkça uygulanması düşünülen rotasyon uygulanmasının, araştırmamızın uygulandığı örneklem grubu tarafından kurum yararına olduğuna inanılmamaktadır. 2. Bunun ön araştırılması yapılmış olsa bile bu kitleye yeterli bilgi ulaşmamış ve dirençler söz konusudur. 3. Yeterli bilgi ulaşmış
olduğunu varsayılsa bile, yılların oluşturduğu sosyal ve kültürel birikim nedeni ile birçok kişi sosyal ve maddi
açıdan zarar görecektir. Bu nedenle rotasyon eski personele değil, yeni başlayanlara uygulanmalıdır. 4. Eğer idari
faydalar açısından uygulanması bir zorunluluk ise, sosyal sermayenin zarar görmemesi için hedef kitle ile iletişim
çalışmaları artırılmalı, öğretmenlerin bu konudaki dirençlerini azaltacak çalışmalar ve motivasyonları kırılmadan
bunun gerçekleştirilmesi yoluna gidilmelidir.
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Program geliştirme yapısı itibariyle dinamik bir süreç içermektedir (Demirel, 2003, s.5). Ülkelerin eğitim politikalarına, öğrenci ihtiyaçlarına, değişen dünya koşullarına, benimsenen eğitim felsefelerine göre sürekli gelişmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarla derslerin program geliştirme çalışmalarına sürekli veri aktarılmaktadır. Fen
bilimleri alanında ise hem fen bilimleri alanındaki hızlı değişimlerle hem de fen bilimleri öğretimi alanındaki
bilimsel paradigmaların değişmesiyle program geliştirme çalışmaları sürekli güncellenmiştir (Aşiroğlu, 2015; Saygılı,2010; Şensoy,2009). Sosyal bilimciler arasında kaç tane paradigmanın var olduğunu ve bunlarla ilişkili yöntemlerin nasıl sınıflandırılacağına ilişkin ortak bir anlayış olmadığını söyleyen Glesne (2013), üst düzey kuramları
ve felsefeleri dört paradigmatik alana ayırmıştır. Bunlar; pozitivizm, yorumlamacılık, eleştirel kuram ve postyapısalcılıktır. (Glesne, 2013). Bunlar arasında Kant’ın çalışmalarıyla ortaya çıkan, Wilhelm Dilthey, Max Weber
(1848– 1915), Edmund Husserl (1859–1938) ve diğerleri tarafından genişletilen yorumlamacı paradigma insan
düşüncelerini, davranışlarını ve ilişkilerini anlamayı amaçlar. Pozitivizm ise insanlara sunulan tek bir gerçekliğin
olduğunu ve gerçekliğin ölçülebildiğini savunur, kesinlik gerektirir (Ural, 2011). Bugüne kadar yapılan fen bilimleri araştırmaları ağırlık olarak pozitivizmle ilgilidir (Kaptan,1998). Pozitivizm öngörü üzerine kuruludur. Mantıksal deneycilik vardır. Pozitivizme karşı görüş bildiren paradigma ise yorumlamacı paradigmadır. Yorumlamacı
paradigma sosyal dünyanın aktrisleri olan insanların dünyaya ilişkin algılarını yorumlamayı gerektirir. İnsan düşüncelerini, davranışlarını ve ilişkilerini anlamayı amaçlar. Pozitivizm ise insanlara sunulan tek bir gerçekliğin
olduğunu ve gerçekliğin ölçülebildiğini savunur, kesinlik gerektirir (Glesne, 2013). Pozitivist yaklaşımın deney
ve sonuçlarının kullanılabileceğini ancak bunun yeterli olmayacağını, değerler, duygular, zaaflar gibi doğrudan
gözlenemeyen ya da sayısallaştırılamayan durumların incelenmesinin insan ve onun eylemlerinin daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı varsayılmaktadır (Fırat,2006). Pozitivizm, beş duyu ve deneyimlerle veriler toplanıp,
analiz edilir. Oysaki, duygular, algılar ve anlamak arka planda kalmıştır. Ayrıca eğitim araştırmalarında insan
faktörünün etkisinden dolayı algıların derinlemesine incelenmesi gerekir. Algıların derinlemesine incelenmesi fenomenolojik araştırma deseni gerektirir. Bu araştırma ise fenomenolojik araştırma deseni ile çalışılması bakımından fen bilimleri alanındaki program geliştirme araştırmaları literatürüne katkı getirebilir. Yorumlamacı paradigmanın türlerinden biri fenomenolojidir. Fenomenoloji özü görüleme yöntemidir. Algının ya da bilincin özü'nün
betimlenmesi söz konusudur. Fenomenojinin konusu algının ve bilincin özünün çözümlenmesi sorununa cevap
aramaktır. Fenomenoloji salt bende görmeyle bulduğu her şeyi sıkıca araştırarak, özlere anlam verip, yorumlar
(1970, Husserl,akt: Öktem, 2005). Fen bilimleri programı (MEB, 2013), yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olması
itibariyle öğrencilerin yaşama hazırlanmasını; yaşamın kendisinin okulda öğrenilmesini; öğretmenin aktaran değil,
rehberlik eden olmasını, öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkarmak için seçenekli öğrenme ortamları düzenlenmesini gerektirir. Öğrenci merkezli programlardan her bir öğrencinin öğrenme durumları ayrı ayrı takip edilmelidir.
Öğrenme eksiği olan öğrencilerin keşfedilmesi fenomenonojik yaklaşımla daha iyi anlaşılır. Hiç bir öğrencinin
ihmal edilmemesi, işbirliği çalışmalarını arttırmak amacıyla fenomenonolojik yaklaşım gerekir. Fenomenolojik
yaklaşımla öğrenci gelişimine ışık tutulur. Program sadece pozitivizmin gerektirdiği algıların ölçülmesini değil,
fenomenolojik yaklaşımın öne sürdüğü algıların nitel olarak derinlemesine incelenmesini de gerektirir. Bu araştırmanın amacı özel bir okulda çalışan bir fen bilimleri öğretmeninin dersle ilgili algılarını, bir akademisyenle birlikte
yaptığı bu araştırmanın sürecindeki deneyimlerini ortaya koymayı ve öğrencilerin algılarını ölçebilmek için betimsel anket önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma problemleri şunladır: Fen bilimlerinde program geliştirme alanında fenomenolojiye uygun veri toplama araçları ve yöntemi nasıldır? Araştırmacının araştırma sürecindeki deneyimleri, duyguları, düşünceleri, algıları nelerdir?Araştırmacıların, hangi kuramsal bakış açısı ile araştırmayı sürdüreceğine karar vermesi gerekmektedir (Balcı, 2003). Bu bakış açısı, aynı zamanda paradigma olarak
tanımlanmaktadır. Bu araştırma nitel bir çalışma olup yorumlamacı paradigması ile yürütülmüştür. Araştırmanın
çalışma grubunu oluşturan araştırmacıların yaşadıkları araştırma süreci ile ilgili deneyimlerini ve algılarını ortaya
koymak nicel verilerle anlatılamaz bir durumdur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Ayrıca bu araştırmada bir durum
çalışmasıdır. Bir yada birden fazla durum derinlemesine araştırılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Aşina olunmayan
özel bir durumu ortaya çıkarmaya çalışmasından ötürü açıklayıcı-tanımlayıcı durum çalışması türü kullanılmıştır
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(Yıldırım, Bahçekapılı ve Bahçekapılı, 2011). Veri toplama araçları: Araştırmada veriler, veri toplama yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 187). Araştırma günlüğü
araştırma kronolojisini açıklayan önemli bir kaynaktır. Bu araştırmada ise araştırma sürecindeki izlenim, düşünce
ve duyguları ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır (Johnson, 2014).Çalışma Grubu Özel öğretim kurumunda
görevli bir öğretmen ve özel bir üniversitede çalışan eğitim fakültesi öğretim üyesinden oluşmaktadır. Verilerin
Analizi: Araştırmada kullanılan içerik analizinde toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılmaya çalışılır. (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 187). Verilerin yorumlanmasında ve sonuç kısmında biz dili kullanılacaktır (Patton, 2002).Bir bilim olarak fenomenoloji ; " bilincin temel yapılarını, insanoğlunun başından geçenleri
oluşturur ve fenomonolojik incelemede araştırmacı olgunun özünü açıklar"(Husserl, 1970; Van Manen, 1990; Akt:
Al) inceler. Bir öğretmen ve araştırmacı olarak, böyle bir olguyu araştırarak bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu durumun bizim üzerimizdeki etkisi benzersiz bir bakış açısı ve özel bir sezgi kazanmamızdı. Bu,
araştırmacıların kendilerini olgunun dışında gördükleri ve kendilerini konulardan uzaklaştırdıkları post-pozitivist
ve geleneksel araştırma paradigmasından farklıdır. Ihde'nin (1986; akt: Al,2012) iddiasına göre fenomenolojik
sorgulama, "kökeninde deneyseldir". Ihde'nin fenomenolojik araştırmanın kökeninde deneysel olduğunu söylemesinin nedeni, diğer nomotetik (yasa koyucu) araştırmaların "araştırma öncesinde bir dizi tanımlamalar ve formal
ilişkiler" ile başlamasıdır. Oysaki fenomenolojik araştırma, deneysel gözlemlerle başlar (Ihde, 1986; akt: Al,2012).
Bu yönüyle fenomenolojik yaklaşım özgündür. Fenemenolojik yaklaşıma yön veren, filozof William Dilthley’in
“Doğayı açıklıyoruz, fakat insan yaşamını , anlamalıyız” ifadesi dikkat çekicidir ( Mannen 1990, Akt:Al,2012).
Dilthley-verstehen- yani anlamak ifadesini açıklarken, araştırmacıların araştırdıkları konuyla ilgili ne olduğunu
anlamak için empati kurabilen bir anlayış geliştirmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bu araştırmayla Araştırma bir
akademisyen ve bir öğretmenin işbirliği içinde sistemli bir şekilde nasıl çalışabileceği ortaya konulmuş, fenemenoloji yöntem önerisi geliştirtilmiştir. Öğretmenlerin araştırmacı olması gerekir. Öğretmenin rolü öğrencilerine
rehberlik yapmak akademisyenin rolü ise bu süreçte bilimsel destek vermek olmalıdır.
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Yapılandırmacı Kuramın Felsefi Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Dolgun ASLAN
Özel Eğitim Kurumları

Düşünce tarihinde felsefi yaklaşımların; ontolojik gerçekliğin algılanışı, bu gerçekliğe ilişkin epistemolojik yansımalar, bilen özne ile varlık arasında nasıl bir ilişki olduğu, bilginin kaynağı, değeri, sınırları, doğru bilginin
imkanı gibi konularda farklı fikirler sergiledikleri söylenebilir. Dewey (1996)’e göre, her eğitim sistemine ait değişim ve yenilikler belli bir felsefeyi düşünceye dayanır. Eğitim sistemleri felsefi yaklaşımların zorunlu birer sonucu olarak ortaya çıkarlar. Aydın (2006)’a göre, kavramsal yönüyle bakıldığında yapılandırmacılık, ontolojik ve
epistemolojik bir temele vurgu yapar. Ona göre, yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil de bilgi, öğrenme ve bilginin doğası ile ilgili bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim felsefelerinin temelini oluşturdukları
öğretim kuramlarının etkili ve verimli öğretim süreçlerinin elde edilebilmesine imkan verebilmeleri için öncelikle
ilgili eğitim felsefelerinin ve dayandığı felsefi yaklaşımlara ait temel anlayışların açık seçik ortaya konması gerekir. Karadüz (2010)’e göre yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine, bilginin ne olduğuna ilişkin
bir öğrenme felsefesidir. Bu açıdan eğitim felsefelerinin dayandıkları felsefi yaklaşımlara ait ilkelerin, bilgi, gerçek
ve öğrenmenin gerçekleşmesiyle ilgili konulara yönelik görüşlerinin (Aslan, 2007; Sönmez, 2007; Şimşek, 2004)
açığa çıkarılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Arslan (2010), bilginin kaynağının ve bilginin doğruluk değerinin ne olduğu ile ilgili olarak çeşitli fikirlerin felsefe tarihinde dile getirildiğini belirtir. Bilginin ontolojik
ve epistemolojik gerçekliğini; bilginin kaynağı nedir, bilginin doğruluk değeri nedir, doğru bilginin ölçütü nedir,
insan her şeyi doğru olarak bilebilir mi ve doğru bilginin mümkün olup olmadığı? sorularıyla sorgulanmaya çalışıldığına vurgu yapar. Yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri göz önüne alındığında öğrenme olgusuna ilişkin
olarak şu ilkeler ileri sürülmüştür; bilgi birey tarafından aktif olarak yapılandırılmaktadır. Öğrenmede içinde bulunan çevreyle, bağlamla etkileşim içinde gerçekleşir.Öğrenme deneyimlerden, brincil bilgi kaynaklarından anlam
çıkarma sürecidir. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınır. Üst düzey bilgi ve becerilerin kazanımın
önemli görülür. Yeni ve eski öğrenmelerle yeni zihin şemaları oluşur, bu açıdan bilgi özneldir. Öğrenme ve dil iç
içedir. Bilginin değişkenliği ve problem çözme becerisi esas alınır. Alternatif ölçme araçlarıyla değerlendirmeye
gidilir. Öğretim programları tümdengelim yoluyla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir. Gerçek yaşamla
ilişki kurulur (Brooks & Brooks, 1999; Glasersfeld 1992; Koç, 2007; Oğuz, 2008; Şimşek, 2004). Bu çalışmada,
“Yapılandırmacı kuramın ontolojik ve epistemolojik temellerinin dayandığı görüşler nelerdir?” sorusu araştırmanın problemi olarak ele alınmıştır.Bu araştırmada literatür taraması yoluyla çalışmalar sürdürülmüştür. Bu süreçte
birincil kaynakları ve ikincil kaynaklardan yararlanarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Kara, (2014)’ya göre
birincil kaynaklar, orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırman raporları ve tezler bu gruba girer. İkincil kaynaklar, orijinal bir araştırmayı özetleyen ve ansiklopedi
veya dergilerde yer alan makalelerdir. Çolak (2012)’a göre, araştırılan konu ile ilgili var olan kaynak ve belgeleri
inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması sırasında araştırmacı, ele aldığı konu paralelinde olan aynı ya da benzer konularda yapılmış çalışmaları inceleyerek kendi çalışmasının literatür içinde nerede
yer alacağı hakkında bir fikir sahibi olur. Bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği alanda, ilgili uzmanlık dalının
kitap, dergi, makale gibi çeşitli biçimlerde ortaya konmuş yapıtların tamamını dile getirir. Bu çalışmada ön kaynak
taraması ile felsefe tarihinde yapılandırmacı yaklaşımın temel anlayış ve ilkelerine uygun felsefi yaklaşımlar ve
bu yaklaşımları ileri süren filozoflar belirlenmeye çalışıldı. Daha sonra detaylı kaynak taramasıyla belirlenen konu
başlıklarına göre; uzmanlardan, kütüphanelerden, arşivlerden, kitaplardan, dergilerden, tez ve makalelerden yararlanılmaya çalışılarak kaynak taraması yapıldı.Yapılandırmacı yaklaşımın ontolojik ve epistemolojik temeli ele
alındığında bilginin ne olduğu, nasıl elde edildiği, varlığın algılanışı, kültür, sosyal çevre ve dilin algı ve öğrenmedeki etkisi noktasında pozitivist anlayışın tezlerine bir karşı duruşun sergilendiği gözlenmektedir. Ontolojik
gerçekliğin olamayacağına ilişkin farklı yorumların gözlendiği, bilginin bireysel bilinç tarafından yapılandırıldığı
görüşü ileri sürülmektedir. Doğru bilgi mümkün müdür, tüm insanların üzerinde anlaşabilecekleri ortak doğru,
ortak iyi ve ortak estetik yargılara ulaşılması olası mıdır? gibi sorulara cevap aranmış ve genel kanaat olarak nesnel
bilgiye ulaşılması mümkün değildir. Farklı dil, din, kültür ve bireysel değerlere, farklı sosyal çevreye rağmen ortak
bir yargıya ulaşılması mümkün değildir. Bundan dolayı yapılandırmacı yaklaşımı benimseyenler, nesnel bilginin
varlığını ileri süren davranışçı ve pozitivist anlayışın büyük bir yanılgı içinde olduğuna ilişkin kabul vardır. Yapılandırmacı anlayışın felsefi temeli irdelendiğinde bilginin belirleyicisi olarak dış gerçeklik değil de bilişsel yapı
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esas alınmaktadır. Bilgiler zihinsel yapının bir ürünü olarak ortaya çıkar görüşü hakimdir. Her birey ve her kültürün
ileri sürdüğü gerçek eşit düzeyde doğruluk değerine sahiptir. Öğretim kuramı ve eğitim felsefesinin kökenine ilişkin görüşlerin açığa çıkarılmasıyla, insan nasıl değerlendirileceği, eğitimin ne olduğu, eğitimin hangi amaçları
esas alması gerektiği, kimin niçin ve nasıl eğitilmesi gerektiği, eğitim sürecinde nitelikli kazanımların, içeriğin,
öğretim sürecinin, değerlendirme etkinliklerinin ne olacağı? gibi boyutlarda etkili ve verimli kararların alınması
ve öğretim sürecinin yapılandırılması yoluna gidilebilir. Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı felsefi kökeni irdeleyerek; bilgi, bilim, varlık, ahlak, sanat, siyaset ve din gibi konu alanlarına ilişkin yaklaşımların daha da belirginleştirilmesine gidilebilir. Yapılandıramcı yaklaşımın felsefi boyutta kuramsal temellini dayanaklandırarak, davranışçılık, modernizm, pozitivizm ve bunların uzantısı olan çeşitli kuram ve paradigmalara karşı daha güçlü argümanlar geliştirilebilir.
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Üstün Zekalı ve Yetenekli (Özel Yetenekli) Bireylerin Eğitimde Destek Eğitim Odalarının
Değerlendirilmesi-İstanbul Örneği
Dr. Nüket AFAT
Milli Eğitim Bakanlığı

Her birey birbirinden farklı özelliklerle dünyaya gelmektedir. Bununla birlikte, her birey, bireysel farklılıklarını
ve ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim ortamlarına ihtiyaç duymaktadır. Kendini gerçekleştirme sürecinde, bireyin
sahip olduğu potansiyeli ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmesi için uygun ortam ve fırsatların bireye
sunulması gerekmektedir. Bireysel farklılıkları yaratan özelliklerin başında zeka ve yetenek gelmektedir. Zekâ,
yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik gibi alanlarda akranlarından daha yüksek düzeyde
performans gösteren bireyler, MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre üstün yetenekli birey olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, özel
yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak,
ülkelerine ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak yer almaktadır. Ülkenin teknolojik, ekonomik,
siyasi ve askeri anlamda güçlenmesi, bilim ve teknoloji üretip geliştirebilecek seviyede yer etmesi açısından özel
yetenekli bireylere eğitim desteği şarttır. Üstün/Özel yetenekli bireyler de sahip oldukları potansiyel ile kendilerini
gerçekleştirebildiklerinde toplum için büyük katkılar sunabilecek bir gruptur. Bu sebeple özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır (14 Eylül 2011
tarih, 28054 sayılı resmi gazete). Ulusal mevzuat çerçevesinde özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kapsamında yararlanabilecekleri yegane fırsatlardan biri destek eğitim odalarıdır. Öğrenci, okulunun bağlı bulunduğu
Rehberlik Araştırma Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucu “Özel Yetenekli Birey” tanısı alır ise, Eğitim
Tedbiri olarak: Temel Eğitimde ise Zenginleştirme A( Bilim Sanat Merkezi + Sınıf İçi Uygulamalar + Destek
Eğitim Odası ), Orta Öğretimde ise Zenginleştirme B ( Sınıf İçi Uygulamalar + Destek Eğitim Odası ) tedbiri
uygulanmaktadır. Bu sayede tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, okullarındaki (varsa) destek eğitim odasından
yararlanabilmektedirler. Destek Eğitim Odası, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde “Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları
alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam” şeklinde tanımlanmaktadır. Destek eğitim
odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Destek
eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır ve öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanır. Bunun yanında, gerektiğinde eğitim
performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. İstanbul’da her yıl yaklaşık
olarak 200 bin öğrenci 1. Sınıfa başlamaktadır. Evrensel standartlara göre bu grubun %2’si Özel Yetenekli olduğundan her sene 4 bin özel yetenekli öğrenci İstanbul’da okula başlamaktadır. İstanbul genelinde farklı engel türlerine hizmet veren 61 özel eğitim okulu bulunurken, özel yeteneklilere yönelik bir örgün eğitim özel eğitim kurumu bulunmamaktadır. Farklı engel grupları rehabilitasyon merkezlerinden devlet desteği ile ücresiz özel eğitim
imkanlarından yararlanırken özel yetenkli öğrencilere yönelik böyle bir hak bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, sayıları sınırlı olan ve okul dışı zamanlarda destek veren BİLSEM’ler ve örgün eğitim içinde
bulunan destek eğitim odaları özel yetenekli öğrencilerin eğitimini farklılaştırmaktadır. Özel yetenekli öğrencilere
yönelik uygulanan özel eğitim faaliyetlerinin niteliksel ve niceliksel olarak artması bireylerin mutluluğu ve toplumsal gelişme için öncelikli görülmektedir. Bu kapsamda Araştırmanın amacı İstanbul İlindeki destek eğitim
odalarının incelenerek bu kapsamda verilen eğitimin kalitesinin artırılmasına destek sunmaktır.Araştırmanın yöntemi betimsel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan; araştırmaya konu olan, birey ya da nesneyi kendi koşullarında içinde
olduğu biçimiyle tanımlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2007). Araştırmanın evreni İstanbul İlindeki ilk ve
orta dereceli okullar oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formundan elde edilen
veriler, İstanbul’daki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullardan toplanmıştır. (1300 İlk Okul , 1179 Orta Okul,
113 İmam Hatip Orta Okulu ve 787 Orta Öğretim Kurumu ). Anket formu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden resmi
yazı ile gönderilmiş ve tüm okullardan geri bildirim alınmıştır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile İstanbul ilindeki okullarda açılmış olan ve açılması planlanan destek eğitim odaları, oda-
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ların fiziksel niteliği ve doananımı, bu odalarda görevlendirilen öğretmenler ve bu odalardan eğitim alan öğrencilerin özellikleri hakkında veriler toplanmıştır. Yapılan araştırma sonrasında •Örgün eğitim içindeki özel yetenekli
öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanma durumunu, •Özel yetenekli öğrencilere, destek eğitim odalarında
eğitim veren eğitim veren öğretmenlerin durumunu, •Destek eğitim odalarının niteliklerini, •Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarından yararlanma durumunu tespit edebilmek beklenen sonuçlardır. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda destek eğitim odalarından yararlanan öğrencilerin % 6’sını özel yetenekli bireyler oluşturmaktadır. Il genelindeki özel yetenekli öğrencilerin %96’sı özel eğitimden yararlanamamaktadır. İl genelindeki
destek eğitim odalarında özel yeteneki bireylere eğitim veren öğretmenlerin % 80’I konuyla ilgili hizmetiçi eğitim
almamıştır.
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Okul Öncesi Çocuklarında Görsel Öğrenme ve Dikkat Becerisine Yönelik Geliştirilmiş Oyuncaklarla Eğitim Almış İle Almamış Çocukların Görsel Algılama Düzeylerindeki Etkisi
Ayşegül ÖZTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı

Nuray ERAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Küçük yaştaki çocuklar her gün yeni bilgilerle karşılaşmakta ve bu bilgileri ya önceden edinmiş olduğu kavramlarla ilişkilendirmekte ya da yeni kavramlar geliştirmektedirler. (Aktaş Arnas, 2004). Okul öncesi eğitim, 0–6
yaşları arasında çocuğun çok yönlü gelişimini destekleyerek, yaşamı boyunca sürecek olan öğrenmenin temelinin
atıldığı, sistemli ve bilinçli bir eğitim sürecidir (Tuğrul, 2006). Cin (1989) okul öncesi eğitim ortamlarını “çocukların bir program çerçevesinde tüm gelişimlerine yardım etmek, hızlandırmak ve ilköğretim okullarına temel oluşturmak üzere düzenlenmiş mekânlar” olarak tanımlamıştır (Akt. Demiriz ve diğ., 2011). Eğitim programlarında
kavramları öğrenmenin önemli bir yeri vardır. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programında çocuklara kazandırılması hedefleri kavramları, boyut, ölçü, duyu, duygular, zaman, yer, yön, renk, sayı,
şekil, ve diğer kavramlar şemalarında yer vermiştir. (MEB, 2006). Kavram eğitiminin amacı, insanların çevresindeki çok sayıda bulunan uyaranları, belirli şemalar dahilinde seffaflaştırarak, ortamın karmaşıklığını en alt düzeye
düşürerek insanların çevresine daha kısa sürede uyum göstermesine yardımcı olmaktır. İnsanlar çevresindeki uyaranları aynı yönde bakmayı, seçmeyi ve kavramsal olarak aynı şemalar halinde birleştirmeye çalışır. Böylece kavramlar yardımıyla çevremizdeki cisimleri gruplayabilir, arasındaki ilişkileri görebiliriz (Ünal, 2013). Frostig
(1964) da görsel uyaranları tanıyarak onları ayırt ederek, önceki deneyimlerle yorumlama yeteneğidir. Görsel algılamanın tek özelliği iyi görme yeteneği değildir. Görsel uyaran zihinde canlandırmaktadır. Bir kişi bir nesneyi
fark etmesi duyusal bir harekettir, fakat onun ne olduğunu bilmesi ise düşünme olayını gerçekleştirir. Görsel algılamanın etkisi hemen hemen tüm davranışlarımızda vardır.(Kaya, 1989). Erken çocukluk döneminde, görsel algı
gelişimleri destekleyici çalışmalar vardır. Çocukların oynayarak öğrenmelerini, kavramları öğrenerek geliştirmelerini sağlayarak onların bilişsel gelişimlerine faydalı eğitici oyuncaklardır. Seçilen oyuncakla oynayan çocuğun,
oyuncağı amacına yönelik yönergeler doğrultusunda belli bir zaman sürecinde etkinliğe devam ederek davranışı
kalıcı olmasını sağlarlar. Bu oyuncaklar doğrultusunda olay ve objeler arasındaki parça-bütün ilişkisi, sebep sonuç,
benzerlik ve farklılık, şekil-zemin ayrımı yapma, el-göz koordinasyonu, bilişsel gelişimi, ince motor gelişimini
destekleyeci, problem çözme becerisi, karşılaştırma ile olayları oluş sırasına göre sıralayarak ve gruplayarak zihinde tutma, karar verme, akılda canlandırma yetenekleri olaylar ve objeler arasında gelişmektedir. Bu sayede bu
oyuncakları oynayan çocukların algılama, dikkat toplayabilme ve deneme yanılma yoluyla problemlere çözümler
üretmesine katkı sağlamaktadır.( Akt. Akaroğlu ve Dereli, 2012). Bu araştırma, okul öncesinde eğitici oyuncaklarla verilen eğitimde alan ve almayan çocuklara görsel algı ve dikkat eğitimi etkinliği dahilinde, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ile çocuklardaki görsel algı ve dikkat düzeylerine etkisinin incelendiği bir araştırmadır. Bu
çalışma, 3x3 faktörlü deneme modelini (Split-Plot Faktöryel) ön test, son test ve kontrol gruplu desen uygulanmıştır (Karasar, 1999; Büyüköztürk, 2001). Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Düzce ili Çilimli
ilçesi okul öncesi (anaokulu-anasınıfı) okullarında öğrenim gören 5 yaş çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada deney grubunda 38 kız (%51,3), 36 erkek (%48,6); kontrol grubunda; 38 kız (%52,0), 35 erkek (%47,9) olmak üzere
araştırmaya toplam 147 çocuklara Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi araştırmacılar tarafından
çocuklara tek tek uygulanmıştır. Çocuklardaki görsel algı gelişimlerini belirlemek için Frostig tarafından geliştirilmiş "Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi" kullanılmıştır. Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi,
1961 yılında geliştirilmiş görsel algı testi, öğrenme sorunu yaşayan çocuklarla uzun zaman klinikteki çalışmalar
sonucunda geliştirmiştir. Test, 3-9 yaşlar arasında 2116 normal gelişim gösteren çocuklarla yapılan çalışmalar
bitiminde standardize yapılmıştır (Tuğrul vd., 2001; Çalık, 2003 ). Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı
Testi 5 yaşındaki çocuklar için güvenirlik çalışması yapılmış , testte temel alt basamaklarının devamlılık katsayısının tümü 0.01 seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi çocuklar ile birinci sınıfa giden çocuklar
için inceleme aracı olarak kullanıldığı gibi öğrenme sorunu yaşayan çocuklar içinde kullanılabilinir. Ayrıca klinik
değerlendirme aracı olarak da kullanılabilmektedir. (Akaroğlu ve Dereli, 2012) Çalışmanın bağımsız değişken ile
geliştirilmiş eğitici oyuncaklarla verilen eğitimde, eğitici oyuncaklar verilmiş görsel algı eğitiminde alan ve almayan çocuklara bağımlı değişkenleriyle cinsiyet ve Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi sonucunda
çocuklardaki görsel algılama seviyeleridir. Çalışmada, çocuklara Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ilk önce ön
test olarak uygulanmış, sonra deney grubuna, haftada iki gün, günde 40 dakika, 18 hafta boyunca geliştirilmiş
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eğitici oyuncaklarla görsel algı eğitimi uygulanmıştır. Okul öncesi çocukların görsel algılarını geliştirmek için
eğitici oyuncaklarla verilmiş eğitimin görsel algı düzeyleri etkisinin belirlendiği bu çalışmada, veri analizi için
SPSS 15.0 programı kullanılarak, One Way Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi), Independet-Samples t test (İki
Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi), Paried t test (İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ) uygulanmıştır.Araştırmanın sonucunda, eğitici oyuncaklarla verilen görsel algı ve dikkat eğitimi alan ve almayan çocuklarda farklı sonuçlar elde edilmiş, Frostig gelişimsel görsel algı ve dikkat düzeylerini eğitimini alanlarda, görsel
algı becerilerinde olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ön test, son
test ve kalıcılık testi, görsel algı alt basamağında cinsiyetler açısından karşılaştırıldığında önemli düzeyde bir farklılık görülmemiştir.
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36-66 Aylık Çocukların Kalem Kullanma Becerilerinin Betimlenmesi
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Ellerimizin en önemli özelliği, onları bir araç olarak kullanabilmemizdir. Elin asıl işlevleri; yakalama ve kavramadır. Kavrama, başparmağın diğer parmaklarla yüzyüze getirilebilmesi ve bükülme yeteneğiyle oluşur (Tok,
1998). Refleksif kavramayla başlayan bu süreç; bilinçli kavrama ve alet kullanımıyla devam eder (Bilir, 1994).
Kalem kavrama, yazı yazmanın gerçekleşebilmesi için ön gerekliliktir. Kalem tutmaya ilişkin ilk bilgiler, okul
öncesi dönemde anne-babalar tarafından verilmektedir. Çocukların yazma hareketlerine dikkat etmeye başlamaları, onların “yazmak için hazır” olduklarının bir göstergesidir (Nutbrown, 1994). Özellikle kalemle tanışma ve ilk
yazma deneyimlerinin yaşandığı bu dönemde, kalem tutmaya yönelik doğru bilgilerin verilmesi önemlidir. Yanlışla başlayan ilk kalem tutma deneyimleri yaşam boyu devam edebilmektedir. Ayrıca çocuğun kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta (Polat, 2010) ve ileride güzel ve hızlı yazı yazmanın gelişimini
engellemektedir (Temur, 2011). Kalem tutma yazmada çok önemli bir değişken olmakla birlikte; çocukların kalemi doğru tutması, doğru kavraması ve doğru parmakları kullanabilmesi için doğrudan bir eğitimin verildiğini
söylemek güçtür. Genellikle çocukların kendilerini rahat hissettikleri bir tutuş şekli geliştirdikleri söylenebilir (Temur, Aksoy ve Tabak 2011). Bu tutuş şekli, doğru bir tutuş olabileceği gibi yanlış bir tutuş olarak karşımıza çıkabilmektedir. Koziatek ve Powell (2003), Dennis ve Swinth (2001), Tseng (1997), Tseng ve Hsueh (1986) ve Ziviani ve Elkins (1986) farklı kalem tutma şekillerinin olduğu belirtmektedirler. Temur, Aksoy ve Tabak (2011)
ilköğretim birinci sınıf çocuklarının kalemi çoğunlukla baş ve işaret parmağı ile kavradıklarını ve en çok sağ ellerini kullandıklarını gözlemlemişlerdir. Greer ve Lockman (1998), Forslund ve Bjerre (1989), Tseng (1998) ve
Gessell (1940) erken çocukluk döneminde gözlemlenebilecek kalem tutma şekillerini tanımlamışlardır. Ancak
okul öncesi yaş grubu çocuklarında kalem kullanımının; yaş, cinsiyet, parmak ve kavrama kuvvetleri gibi değişkenlere bağlı olarak ele alınmadığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın Okul Öncesi Eğitim Programında
36-72 aylık çocuklarda “kalemi doğru tutma” ve “kalem kontrolünü sağlama” gibi kazanımlara yer verilmekle
birlikte okuma yazmaya hazırlık ve kalem tutma becerileri konusunda sınırlı sayda çalışma bulunmaktadır (Yangın, 2007; Alisinanoğulu ve Şimşek, 2012, Polat Unutkan, 2003). Yangın (2007) çalışmasında 6 yaş grubu çocukların okuma-yazmayı öğrenebilme konusundaki hazır bulunuşluklarını tespit etmeye yönelik kalem tutma, yatay,
dikey, eğik ve eğri çizgiler çizebilme gibi değişkenleri incelemiştir. Alisinanoğlu ve Şimşek (2012) ise; Okuma
Yazmaya Hazırlık Programı’nın yazmaya hazırlık becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu tespit etmiştir. Bu
çalışmalarda sadece 6 yaş grubu çocukların yer aldığı ve kalem tutma becerisinin ayrıntılı olarak ele alınmadığı
görülmektedir. Bu araştırmada çocukların kalem tutma becerileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çocukların el tercihleri, kağıt ve oturma posizyonları, omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve şekli, baş ve
işaret parmağı konumlandırılması, kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskı, el kavrama ve parmak sıkıştırma
kuvvetleri değişkenleri ele alınmıştır. Duran (2013) yaptığı çalışmasında 60. ayda ilkokula başlayan çocukların
kalem tutma becerilerinde yetersiz olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın örneklemi 36-66 aylık çocuklardan
oluşturarak daha geniş bir yaş aralığındaki çocuklara ulaşılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen bulguların okul
öncesi ve sınıf öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini, sınıf içi uygulamarın kalitesini arttıracağını ve okul öncesi ve ilköğretim programlarında yenilikler sağlayacağı düşünülmektedir. Yine elde
edilen bulguların anne-babaların ve öğretmenlerin kalem tutma becerisinin geliştirilmesi yönünde bilinçlendirme
çalışmalarına da kaynaklık edeceği varsayılmaktadır.Araştırma tarama modelinde betimsel olarak planlanmıştır.
Araştırmanın örneklemi Erzincan il merkezindeki anaokullarına devam eden 36-66 aylık çocukların arasından tesadüfi olarak seçilerek belirlenmiştir (Karasar, 1998). Araştırma kapsamında 600 çocuğa ulaşılmıştır (Arıcı, 1998).
Araştırmada veri toplama aracı olarak; “36-66 Aylık Çocuklar İçin Kalem Kullanma Becerisi Gözlem Formu”,
çocukların çizimler sırasında kağıt, oturuş ve omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonlarının belirlenmesini sağlayan
“Gonyometre” ve çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetlerinin ölçülmesini sağlayan “El Dinanometresi” ve “Parmak Dinanometresi” kullanılmıştır. Uygulamalar tesadüfi olarak seçilen okul öncesi eğitim kurumlarındaki gürültüden uzak ve çocuğun dikkatini dağıtacak unsurlardan arınmış bir ortamda yapılmıştır. Uygulama
sırasında 36-66 aylık çocukların boyuna uygun sandalye ve masalarda gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında
araştırmacı dik, yatay, eğik ve eğri çizgilerin bulunduğu resimleri çocuklara göstermiştir. Çocuklardan gösterilen
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dik, yatay, eğik ve eğri çizgileri önlerindeki kağıtlara kalem kullanarak çizmeleri istenmiştir. Çocuklar çizimleri
sırasında aynı özelliklere sahip kağıt ve kalemler kullanmıştır. Çocuklar bireysel olarak gözlemlenmiştir. Çocuklar
çizimlerini yaparken kalem kullanma becerilerine ait gözlemler not edilmiş ve kalem tutuş şekilleri fotoğraflanarak
belgelenmiştir. “Gonyometre” ile çocukların çizim sırasındaki kağıt, postür omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonları
belirlenmiştir. “El Dinanometresi” ve “Parmak Dinanometresi” ile çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma
kuvvetleri ölçülmüştür. Çocukların çizimleri sırasında yapılan gözlemler ve el kavrama ve parmak sıkıştırma ölçümleri “36-66 Aylık Çocuk için Kalem Kullanma Becerisi Gözlem Formu”na işlenmiştir. Araştırmada çocukların
el tercihleri, kağıt ve oturma pozisyonları, omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve şekli,
baş ve işaret parmağı konumlandırılması, kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskı, el kavrama ve parmak
sıkıştırma kuvvetlerine ait betimsel veriler yüzde (%) ve frekans (f) kullanılarak çözümlenmiştir (Ural ve Kılıç,
2006). El tercihi, kağıt ve oturma pozisyonları, omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve
şekli, baş ve işaret parmağı konumlandırılması, kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskının cinsiyete ve yaşa
göre bir farklılık gösterip göstermediği ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir (Özdamar,1999). Çocukların
kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin cinsiyete ve yaşa dayalı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile belirlenmiştir (Büyüköztürk, 2003).36-66 aylık çocukların el tercihleri incelendiğinde; 600 çocuktan 541’inin (%90.2) sağ
elini, 45’inin (%7.5) ise sol elini tercih ettikleri belirlenmiştir. 14 çocuğun (%2.3) ise kalem kullanırken sık sık
elini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre el tercihleri anlamlı bir fark göstermemektedir. Çocukların cinsiyetleri ve yaşlarına göre kağıt, oturuş, omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonlarında ve
kalem kavrama şekillerinde anlamlı bir fark görülmemektedir. Omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonu yaşa bağlı
olarak, başparmak pozisyonu ise hem yaş hem de cinsiyete bağlı olarak değişim göstermektedir. Çocuklardan
258’i (%43) yatay, 122’si (%20) ise sağa 15 derece açıyla kağıtlarını konumlandırmışlardır. 523 çocuğun (%87.2)
dik olarak doğru bir pozisyonda oturduğu, 313 çocuğun (%52.2) omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonun yanlış
olduğu, bilek pozisyonlarının çizginin niteliğine göre değişim gösterdiği, 469 çocuğun (%78.2) baş parmak pozisyonunun doğru olduğu, 416 çocuğun (%69.3) bükük baş ve işaret parmağı ile dar kavrama yaptığı, 77 çocuğun
(%12.8) doğru kalem kavram pozisyonu olan baş, orta ve işaret parmakları ile hareketli kavrama becerisine sahip
olduğu belirlenmiştir. 36-66 aylık çocukların kalemi kavrama noktaları incelendiğinde; 276 çocuğun (%46) üst
noktadan, 176 çocuğun ise (%29.3) alt noktadan tuttuğu belirlenmiştir. 143 çocuk (%23.8) kalemi doğru noktadan
kavrarken 5 çocuğun (%0.8) sık sık kalem tutma yerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre, kalem kavrama noktalarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Çocukların üçte ikisinden fazlası
(%74.3) kalemi iki parmak ile baş ve işaret parmakları arasında kavramaktadır. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına
göre kalemi kavrayan parmak sayısında da anlamlı bir fark görülmemektedir. İşaret parmağının bükülme derecesine göre; 225 çocuğun (%37.5) 90 derece, 129 çocuğun (%21.5) 90 dereceden fazla, 177 çocuğun (%29.5) 90
dereceden az, 53 çocuğun (%8.8) kalemle paralel ve 16 çocuğun (%2.7) kalemi tutarken işaret parmağı açılarını
değiştirdikleri gözlemlenmiştir. İşaret parmağı bükülme derecesi, cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekle birlikte yaşa göre anlamlı bir farka neden olmamaktadır. Uygulamalar sırasında çocukların büyük bir oranda kalemi
olması gerekenden daha sıkı (%83) kavradığı ve yine olması gerekenden daha çok bastırdığı (%70.8) gözlemlenmiştir. El kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetlerinin bu değişkenler üzerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkekler lehine anlamlı bir fark
görülmüştür (p< .05). Çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetleri yaşlarına göre incelendiğinde ise
çocukların yaşları arttıkça el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetlerinin de arttığı belirlenmiştir.
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Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki 36-48 Ay Çocuklara Uygulanan Masal Anlatımının Çocukların
Artikülasyon Becerilerine Etkisi
Öğr. Gör. Miray ÖZÖZEN DANACI
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Doç. Dr. Zeynep ÇETİN
Hacettepe Üniversitesi

Masal, halk arasında yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin, olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir sözlü anlatım türüdür (Seyidoğlu, 1985). Türk Dil Kurumu (1998), masalları, ‘Çocuklara anlatılan ve çoğu olağanüstü olayla süslenmiş bulunan ilgi çekici hikâye’, ‘ Genellikle halkın yarattığı ağızdan
ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların ve Tanrıların başından geçen, olağandışı olayları anlatan
öyküler’ şekillerinde tanımlamıştır. Aslan (2003) da sözlü kültürün en önemli ürünlerinden olan masalı, karakteristik özelliklerini dikkate alarak; kendisine ait kavramaları ve anlatım diliyle olağan ve olağanüstü olayları anlatan
eğitici nitelikli geleneksel ve kolektif karakter taşıyan nesir ürünleri olarak belirtmiştir. Masallar okulöncesi dönemde bütün çocukların büyük ölçüde ilgisini çekmektedir. Gizemli havası, serüven dolu fantastik olaylar içermesi, çoğunlukla iyilerin kazanıp kötülerin yenilgiye uğratılması masalları çocuklar için ilginç kılmaktadır. Başka
bir deyişle masal, çocuğun dünyasına yakın bir dünya sunmaktadır.(Dilidüzgün,1996) Çocukların karşılaştıkları
ilk edebi tür olan masallar, çocukların hayal güçlerini desteklemede, yaratıcı düşünceyi geliştirmede, problemlere
farklı çözüm yolları bulmalarında, bir birey olarak sosyalleşmelerini sağlamada, pozitif düşüncelerin oluşmasında,
anadili kazanımlarında, dil gelişimlerinde artikülasyon becerilerinin desteklenmesinde önemli rolleri vardır. Özelikle alıcı ve ifade edici dil becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlar. Dil becerilerinin gelişimiyle birlikte
ünlemlerin, sıfat ve zarfların yerinde kullanılması çok önemlidir. Boratav(1992) masalların çocuklara sağladığı
önemli katkılarından biri de söz söyleme kabiliyetini geliştirmesi olduğunu ifade etmiştir. Anadilin doğru ve etkili
bir şekilde kullanılması, okul öncesi eğitim programının ve Türk eğitim sisteminin temel amaçlarından biridir
(MEB, 2013). Bu nedenle evde ve okulda uygulanan etkinliklerin içerisine okuma, konuşma, dinleme, soru sorma
ve yazma becerilerine destekleyecek etkinlikleri uygulamak anadilin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda
masalların, dil becerilerinin temellerinin atıldığı erken çocukluk döneminde çocuklara anadilinin en güzel örneklerini sunan, edebî zevki tattıran kaynaklar olabileceği düşünülmektedir. Anlatıma dayalı ve kendine özgü bir
mantığı olan masal, bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir.
Masallar gerçek değil, hayal ürünleridir. Gerçeklik, masallara dolaylı olarak yansır (Propp, 2001: 141). Masalların
çocuk gelişimine birçok önemli ve değerli katkısı vardır. Masal anlatımı esnasında, bir yandan anlatan kişi ile
çocuk arasında iletişim kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçirmektedir.
(Küçükyazıcı, 2010). Masallarda çocukların düzeyine uygun kelime ve ifade kalıpları yanında yeni kelime ve ifade
kalıpları bulunur. Çocuk bu masalları dinlerken, okurken sözle veya yazıyla anlatırken kelime hazinesini geliştirir
(Gürel, Temizyürek ve Şahbaz 2007). Bu dönemde anlatılan masallar çocuğun konuşmasını ve konuşurken kullanacağı kelimeleri belirler. Kelime dağarcığını zenginleştirir. Masal dinleyen çocuk Türkçede cümle kuruluşunu
kavrar. Kısacası Türkçenin kurallarını öğrenir (Lüle, Mert, 2012). Bu açıdan masalların çocukların kelime söyleyişi ve artikülasyon becerilerini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Erken dönemde çocuklara anlatılan masalların dil gelişiminde, insan sesinin oluşumunda temel olarak dört evrede incelenen 1.Ekspirasyon, 2.Fonasyon, 3.Rezonasyon 4.Artikülasyon becerilerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu önemli aşamalardan biri olan
artikülasyon, anlaşılır seslerin oluşturulmasında, artikülasyon organlarını fiziksel olarak ayarlama, konuşma organlarının katılımı ile harfleri, heceleri birleştirme ve konuşmaya başlama becerileri olarak tanımlanmaktadır
(Garretson, Robert, 1993; Sabar, 2008). Artikülasyon becerileri çocukların gelişimlerine paralele olarak gelişir.
Dolayısıyla çocukların artikülasyon becerilerinde masalların çok önemli olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceden
yola çıkılarak masalların anlatımında çene, dudak, dil, ağız kaslarına yönelik hareketlerin ve taklitlerin, seslerin
doğrusunu dinleme, hecelerin, atasözlerin ve deyimlerin olmasından dolayı bu çalışma planlanmıştır.Araştırma
deneysel kontrol gruplu öntest –eğitim- sontest olmak üzere nicel desende oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin
analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve ilişkisiz örneklemler için p değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak alınmıştır.Araştırmanın evrenini, Düzce ilinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesindeki Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2013-2014 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde bulunan Sosyal
Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına bağlı 2 Gündüz Bakımevi ve Kreşten tesadüfi örnekleme yöntemiyle
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seçilen 36- 48 aylık 36 kız, 36 erkek olmak üzere toplam 72 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların 18’i kız 18’i erkek
olmak üzere 36 çocuk kontrol grubu olarak seçilmiştir.Araştırmacılar çocuklar ve ailelerine yönelik demografik
bilgilerin yer aldığı kişisel bigi formu hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu’nda çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti,
varsa kardeş sayısı, doğum sırası, anne-babanın medeni durumu, eğitim durumu, yaşları ve ekonomik durumları
ile aile yapıları hakkında bilgiler yer almaktadır. 2,5 - 8 yaş arası çocukların ifade edici dil gelişimini ve artikülasyon becerilerini ölçmek amacıyla Test T.C. Fin Radyo-Tv (RFT), M.E.B. Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1990), tarafından hazırlanan, ve testin geçerlik güvenirliği ilgili
kurum tarafından yapılan Kelime Söyleyiş Testi uygulanmıştır. Bu test çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İlk olarak
deney ve kontrol grubuna ön test çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayı takiben deney grubu eğitim programına
alınmıştır. Uygulama her biri 25 dk. süre olarak belirlenmiş olup haftada 2 oturum olmak üzere toplam 9 hafta
süre ile yapılmıştır. Farklı hikaye teknikleri içeren herbir oturumda farklı 3 masal olmak üzere 54 masalla eğitim
tamamlanmıştır. Eğitimin bitiminden sonra tekrar son test uygulanmıştır.Çocuklar uygulanan Kelime Söyleyiş
Testi ile eğitim programı ön test ve son test sonuçları bir araya getirilerek veri toplama süreci sonlandırılmıştır.
Çalışmada yer alan masal anlatımlarının uygulandığı deney ile kontrol grubu arasında, artikülasyon becerileri açısından fark olup olmadığını test etmek için gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarda kullanılan T-testi uygulanmıştır.Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde çocukların artikülasyon becerilerini geliştirmek amacıyla yararlanılacak çocuk yazını ürünlerinden olabilecek masal türüne yönelik incelemelere yer veren araştırmada, hikaye anlatım
teknikleri temelli masal programının uygulandığı deney grubu çocuklarının artikülasyon becerileri ile kontrol
grubu çocuklarının artikülasyon becerileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı ancak son test verilerine yönelik
deney grubu lehine olumlu yönde bir miktar artış bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Masal etkinliklerinin uygulanmadığı kontrol grubu çocuklarında da belli bir seviyede artikülasyon becerilerinde yükselme tespit edilmiş ancak
bu yükselmenin deney grubundan daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Kontrol grubu çocuklarında da görülen bu yükselmenin gelişimin erken çocukluk döneminde hızlı ve süreklilik arz etmesiyle ilişkili olduğu söylenebilir.
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Ülkemizde ve yurtdışında yapılan araştırmalar, insana yapılan yatırımın ulusal ekonomiye dönüş oranının en yüksek erken çocukluk döneminde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır (Carneiro ve Heckman, 2003; Kağıtçıbaşı, Sunar ve Bekman, 2001; Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman, Baydar ve Cemalcılar, 2009). Çünkü çocukların bilişsel, sosyal
ve duyusal gelişimleri ilk yıllarda atılan temel üzerinde yükselmektedir. Bu yaşlardaki nöron sayılarındaki artış ve
onlar arasında kurulan karmaşık bağlantıların yapısı, ilişkileri bu dönemde maruz kaldıkları zengin ve uyarıcı çevre
tarafından belirlenmektedir. Bu çalışmada erken çocukluk döneminde çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirecek uyarıcı ve zengin eğitim içeriğine kavuşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmada, çocukların bilimsel süreç ve dil becerilerini geliştirici uygulamalar ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bilimsel süreç becerileri gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflama, sayma, ölçme, iletişim kurma, tahmin
etme ve çıkarım yapma olarak sıralanabilir. Bilimsel süreç becerilerini kısaca bilim insanları gibi düşünebilme ve
davranabilme olarak tanımlanabilir (Jarrett, 2010). O’keefe ve Nadel (1978) yapmış olduğu araştırmalar, insan
beyninin bellek sisteminin yeni ve merak uyandıran şeylere güdülendiğini göstermiştir. Bir başka deyişle insanın
tanıdık olmayan ve eksik kalmış uyarıcıları anlamlandırma dürtüsüyle hareket etmektedir. Bu bağlamda soru-sorarak, tahmin ederek, deneyerek, gözlem yaparak ve gözlemlerini ifade ederek ve tekrar yeni denemeler ve keşifler
yaparak öğrenme modeli okul öncesinden başlayarak uygulanmalıdır. Etkileşimli kitap okuma uygulamaları, kitap
resimlerini gösterme, tanımlama, bilinmeyen kelime ve kitap fikirlerini tartışma, önceki bilgilerle ilişkilendirme,
tahminde bulunma, özetleme, çıkarım yapma gibi davranışları içermektedir. (Neuman, 1996; Tabors, Beals, &
Weizman, 2001). Etkileşimli okuma faaliyetlerinin temelinde, yetişkin ve çocuğun rollerinin yer değiştirmesi yer
almaktadır. Geleneksel kitap okuma sürecinde yetişkin kitabı okuyan, çocuk ise dinleyen konumundadır. Ancak
etkileşimli kitap okuma uygulamalarında çocuk öyküyü anlatan kişi olmayı öğrenir. Yetişkin etkin bir dinleyici
olup, sorular sorarak, çocuktan gelen yanıtlara yeni bilgiler ekleyerek, çocuğun kitaplara ve yazı diline ilişkin
farkındalığını arttırır, çocuğun katılımını ve yanıtlarını destekler. Çocuk öyküyü anlatan kişi rolünü edindikçe,
yetişkin öykü anlatma sorumluluğunu giderek çocuğa bırakır (Lonigan, Anthony, Bloomfield, Dyer & Samwel,
1999).Yapılan araştırmalar, çocukların aktif birer katılımcı olarak karşılıklı konuşma şeklinde etkileşim sağladıkları okuma faaliyetlerinde, sadece düz bir okuma süreciyle kitap okudukları zamana göre daha kalıcı dil kazanımları ortaya koydukları saptanmıştır ( Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe,Valdez-Menchaca ve Caulfield, 1988).Bu deneysel çalışmada Etkileşimli Kitap Okuma [EKO] ile bütünleştirilmiş deneysel faaliyetlerin
anasınıfı öğrencilerine geleneksel anasınıfı uygulamaları ile karşılaştırarak, söz konusu yeni yaklaşımın öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin saptayarak doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için yarı-deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Ural & Kılıç,
2006). Araştırma deseni olarak deneme modellerinden “öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model” kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın örneklemini iki okuldan 5-6 yaş grubu okulöncesi öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışmaya deney grubundaki okulda 29, kontrol grubundaki ise 20 öğrenci bulunmaktadır. Veri
toplama aracı olarak 27 maddeden oluşan “Okul Öncesi Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği” kullanılmıştır (Turan, 2014). Ölçeğin güvenirliği oldukça yüksek katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır.
Toplanan ön ve son test verileri SPSS programında Tekrarlı Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA kullanılarak
analiz edilmiştir. EKO faaliyetleri ve deneyler aracılığıyla bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik
olarak verilen eğitimin, öğrencilerin gözlem, sınıflama, tahmin etme, ölçme, verileri kaydetme, sonuç çıkarma
becerilerine etkisinin tespit edilmesinin amaçlanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni anasınıfına devam eden 56 yaş çocuklarının “bilimsel süreç becerileri”, bağımsız değişken ise “deneylerle bütünleştirilmiş etkileşimli kitap
okuma faaliyetleri” oluşturmaktadır.Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerinin Okul Öncesi Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nden ön test ve son teste aldıkları ortalama puan ve standart sapma
değerlere göre öntestte deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç beceri ortalama puanı bir birine
oldukça yakındır. Son test puanlarında ise deney ve kontrol grubu arasında belirgin bir fark vardır. Deney ve
kontrol grubu öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası bilimsel süreç becerileri puanları tekrarlı ölçümler için iki
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faktörlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçları tablo 2’de verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin faaliyetlerin uygulanmasının öncesinden sonrası aldıkları
puanların karşılaştırılması iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
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Okulöncesi dönem, çocuğun farklı gelişimin alanlarının birbirleriyle ilişkisinin olduğu, insan yaşamının temelini
oluşturduğu ve çocuğun gelişiminin hızlı, öğrenme kapasitesinin en fazla olduğu dönemdir (Oktay, 2005; Yıldırım
ve Durmuşoğlu, 2009). Bu dönemde verilecek eğitimle çocuklar, bir yandan kendi varlığının bilincine varırken,
diğer yandan toplumun onlardan neler beklediğini, kendisinin topluma neler verebileceğini öğrenip, yaşamlarını
kolaylaştıracak ve toplumda daha bağımsız yaşayabilmelerini sağlayacak günlük yaşam ve öz bakım becerilerini
kazanırlar (Yıldırım ve Durmuşoğlu, 2009). Okulöncesi dönemde verilecek olan bu eğitim, özel eğitimin amacı
ile de benzerlik göstermektedir. Bu yüzden okulöncesi eğitim, normal gelişim gösteren çocuklar için gerekli ve
önemli olduğu kadar özel gereksinimli bireyler için de gerekli ve önemlidir. Özel gereksinimli birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerdir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Özel gereksinimli bireyler yönelik özel eğitim hizmetleri ayrıştırma ve kaynaştırma olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Ayrıştırma eğitimi özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla ayrı yerde eğitim almasıdır (Çağlar, 1979). Kaynaştırma
eğitimi ise; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği
olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okulöncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında
sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır (ÖEHY, 2006). Normal gelişim gösteren çocukların,
özel gereksinimlileri benimseyerek aralarına almaları, bu çocukların sosyalleşmeleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu durumda normal gelişim gösteren çocukların, kaynaştırma uygulamasındaki önemi oldukça fazladır (Batu
ve Kırcaali-İftar, 2009). Okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli çocuk, akranları arasında öğrendiği
yeni davranışları uygulama fırsatı bulabilecek, uygun sosyal davranışları geliştirmek için akranlarını model alarak
toplumda bağımsız yaşam için gerekli becerileri geliştirebilecektir (Wolary ve Wilbers, 1995). Diğer yandan normal gelişim gösteren çocukların, özel gereksinimli çocukları benimseyerek aralarına almamaları, dışlamaları, onlarla etkileşime girmemeleri ve özel gereksinimli çocukların sahip oldukları yetersizlikler nedeniyle kendilerini ve
ihtiyaçlarını ifade edememeleri özel gereksinimli çocukların saldırgan davranışlar sergilemelerine neden olabilmektedir (MacMillan,1982). Saldırganlık; bireyin, bir davranışı bir başkasını incitmek ya da fiziksel ve ya psikolojik olarak zarar vermek amacıyla yapılmasıdır (Aktaş, 2001). Çocukların akranlarına karşı saldırganlığı devamlı
kullanması; akranı reddetme, kabahat işleme, suçluluk, zihinsel hastalık, yetersiz başarı, okulu bırakma da dahil
olmak üzere ilerideki uyumsuzluğun en iyi göstergelerinden biri olarak ortaya çıkar (Ladd ve Profilet,1996). Normal gelişim gösteren çocuklarda saldırganlık; bir amaca ulaşmak, kişisel bir çıkar sağlamak ya da zorbalık amacıyla yapılırken (Gülay, 2010); özel gereksinimli çocuklarda ise saldırganlığın temel amacı dikkat çekmedir. Türkiye ve Türkiye dışında saldırganlık ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde okulöncesi dönemde saldırganlık (Kadan, 2010); ilköğretimde saldırganlık (Kılıçarslan ve Atıcı, 2010); ergenlikte saldırganlık (Yavuz,
2007; Gökbüzoğlu, 2008; Karataş, 2008; Yeğen, 2008); normal gelişim gösteren çocuklarda saldırganlık (Persson,
2005; Ladd ve Profilet, 1996; Efilti, 2006) ve özel gereksinimlilerde saldırganlık (Özkatar-Kaya, 2010; Dalbudak,
2012) üzerinde yoğunlaşıldığı görülmekte olup, okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeylerinin belirleyen bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
Dolayısıyla araştırma gereksinimi buradan kaynaklanmaktadır.Araştırmaya katılan okulöncesi eğitime devam
eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeylerini belirlemek
amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Burdur ve Isparta il merkezleri
ile Manisa ili Soma ilçesindeki resmi anaokullarında ve ilköğretime bağlı anasınıflarında kaynaştırma uygulamalarına katılan 60 özel gereksinimli ve 60 normal gelişim gösteren çocuk oluşturmuştur. Araştırma verileri, Ladd
ve Profilet (1996) tarafından geliştirilen, Gülay (2008) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘Ladd ve Profilet Çocuk
Davranış Ölçeği’ ve araştırmacı tarafından geliştirilen çocukların yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli olup olmama
durumu gibi soruları içeren Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. ‘Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’ nin Cronbach Alfa katsayıları saldırganlık için .87, akranlara yardımı amaçlayan sosyal davranış için .91,
asosyal davranış için .84, korkulu-kaygılı davranış için .78, dışlanma için .89, aşırı hareketlilik için .82 dir. Ölçek
3’ lü likert tipi bir ölçek olup toplam 44 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte çocuk davranışlarına ilişkin “tamamen
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uygun (2)”, “bazen uygun (1)”, “uygun değil (0)” seçenekleri yer almaktadır. Her alt ölçek kendi içinde değerlendirilmekte ve toplam puan alınmamaktadır. Puanların yüksek olması davranışın yüksek oranda gösterildiği, düşük
olması ise düşük oranda gösterdiği anlamına gelmektedir. Ölçek 6 alt ölçekten oluşmaktadır. Veriler, SPSS 16.0’a
girilerek, t-Testi ve iki yönlü ANOVA tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda araştırmaya katılan okulöncesi çocukların akranlarına karşı saldırganlık davranışlarının, özel gereksinimli olup olmama durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeyleri, çocukların cinsiyetlerine ve yaşlarına
göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Diğer bir deyişle elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitime devam
eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların özel gereksinimli olup olmamalarının, cinsiyetlerinin ve yaşlarının çocukların akranlarına karşı saldırganlık davranışları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Öğretmen Adayları İçin “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği”: Güvenirlik ve
Geçerlilik Çalışması
Öğr. Gör. Sekvan KUZU
Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi

Öz yeterlilik, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak ya da yapılan etkinliklere motive olmalarını etkileyen faktörlerden biri olarak düşünülmektedir (Bandura, 1993; Pajares, 1996, 1997; Schunk, 1989, 1991; akt.
Schunk, 2011). Kahyaoğlu (2011), öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini verimli ve istekli
yapabilmelerini, onların mesleğin yeterlilikleri taşımasına ve bu yeterlikleri uygun şart ve zamanlarda kullanmasına olan inançlarına bağlamaktadır. Aynı şekilde Güçlü (2002) de öğretmenlerin sahip olduğu bireysel özellikleri,
öğrenme-öğretme sürecini yönetme yeterlikleri ve diğer bireylerle olan ilişkilerine olan inançları, onların sınıftaki
başarısını etkilediğini belirtmektedir. Kahyaoğlu (2011) bu inançların en önemlilerinden birisini öz yeterlilik
inancı olarak belirtir. Yurt dışında (Caprara ve diğerleri, 2006; Woolfolk Hoy ve Spero, 2005; Liaw, 2009; Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy, 2007;) ve yurt içinde (Sarıkaya, 2004;Yılmaz ve diğerleri, 2004b; Seferoğlu ve
Akbıyık, 2005; Numanoğlu ve Bayır, 2009; Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008; Altunçekiç, Yaman ve Koray, 2005
;Ekici, 2008; Kaya ve Dönmez; 2008; Pehlivan, 2010; Kahyaoğlu, 2011) yapılan çalışmaların öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançlarının onların mesleklerini başarıyla icra etmelerine ve öğrencilerinin de başarılı olmalarını etkilediğini belirtmişler. Ayrıca yapılan kimi çalışmalarda (Yüksel, 2014; Ekici, 2008) sınıf yönetimi gibi bazı derslerin öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyini geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu
belirtilmektedir. Öz yeterlik geliştirilebildiğine göre öz yetrlik inancının ölçülmesi de önemli bir çalışma alanı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterliliklerini belirlemek,
onların özel bir alandaki öğrenme-öğretme yetilerine ilişkin sağlıklı bir bilgi vermeyebilir (Yılmaz ve diğerleri,
2004b). Bu nedenle öğretmen ve öğretmen adaylarının özel alanlardaki öz yeterliklerinin belirlenmesine yönelik
çalışmaların yapılması gerekir. Bu özel alanlarla ilgili öz yeterliklerini ölçmeye yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesi önem arz eder. Öğretim ilke ve yöntemleri öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini, çağdaş yöntem ve ilkeler ışığında işleyebilmeleri bakımında çok büyük bir önem
taşımaktadır. YÖK ’ün (2006) Kur tanımına göre “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi, öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve
teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları ve öğretmen yeterliklerini içeren bir içerikten oluşmalıdır (yok.gov.tr). Ayrıca ders,
öğretmen yetiştiren bütün alanlarda okutulması zorunlu olan dersler arasında yer almıştır. Öğretim ilke yöntemleri
dersi öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimi için bu kadar önemli olmasına rağmen gerek ülkemizde gerekse
yurt dışında genel anlamda fazla çalışma konusu olmamış ve ders ile ilgili araştırmalar hemen hemen hiç yoktur.
Mevzu bahis olan dersle ilgili ülkemizde yüksek lisans düzeyinde yalnızca bir çalışma bulunmaktadır. İşte bu
çalışma ile araştırmacı ve akademisyenlerin bu alanda çalışma yapmalarına yardımcı olacak bir ölçek geliştirme
düşünülmektedir. Ölçek geliştirme çalışmaları, eğitimin niteliğini arttırma, eğitimci ve öğrencilerin başarı ve performanslarının değerlendirilmesi konularında büyük önem arz eder (Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008). Bu çalışma
ile öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini değerlendirmek ve bu dersle
ilgili bütün paydaşlara çalışmalarında fayda sağlayacak bir ölçek geliştirme ve standarize etme amaçlanmıştır.
Geliştirilmesi düşünülen ölçek, öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini
ölçebilecek ve ilgili alanda yapılmak istenen araştırmalarda kullanılabilmesi için gerekli/yeterli geçerlilik ve güvenirlik şartlarını sağlayabilir mi?Çalışma, öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin öz yeterliliklerini öğretmen adaylarının görüşlerine göre betimlemeye yönelik olduğu için tarama (survey) modelinde bir
çalışmadır. Verilerin elde edilmesi sürecinde karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır.
Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan (Karasar,
2009: 77) ve geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin görüşleri ve tutumlarının alınarak olay ve olguların betimlenmeye çalışıldığı (Karakaya, 2011: 59) araştırmalardır. Karma araştırma yöntemi, araştırma yapan(lar)ın üzerinde çalıştıkları konuyu, olayı, olguyu derinlemesine anlama ve doğrulamak için nitel ve nicel araş-
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tırma yöntemlerini birlikte kullanarak oluşturdukları bir araştırma yöntemidir (Johson ve diğ., 2007; 123). Keşfedici sıralı desen, nitel veriler toplanıp analiz edildikten sonra elde edilen veriler doğrultusunda nicel veriler için
ölçme aracı oluşturulur. Bu ölçme aracı tekrar örnekleme uygulanarak nicel veriler elde edilir. Bu veriler uygun
istatiksel analiz yöntemleriyle analiz edilerek yorumlanır (Creswel& Plano Clark, 2014; 79-80).Günlük hayatta
bireylerin kendi yeterliklerinin farkında olması, kendini tanımasının büyük bir önem arz eder. Öz yeterlilikler de
bireyin genel veya özel bir alanda kendini tanıması, kontrol etmesi ve çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur.
Eğitimin özel bir alanında öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterliliklerinin fakında olması, bu alanda eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle günümüzün şartları da göz önüne alınarak bireylerin herhangi bir alanda eksiklik ve yeterliliklerinin belirlenmesi için onların o alanda öz yeterliliklerinin ölçülmesini gerektirir. Bu bağlamda bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini ölçülmek için 33 maddeden oluşan “Öğretim İlke ve Yöntemleri Öz Yeterlilik Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek
ön uygulama formu 38 maddeden oluşurken, ön uygulama sonucunda elde edilen veriler üzerinde yapılan istatiksel
analizlerde madde-test korelasyonuna göre madde sayısı 33’e indirilmiştir. Kalan maddeler ile ön uygulamada
toplanan veriler üzerinde yapılan faktör analizi sonucunda ölçekteki maddeler 6 faktörde toplanmıştır. Faktörlerin
adlandırılması faktörü oluşturan maddelerin ortak özelliklerine bakılarak yapılmıştır. Bu adlandırmada birinci faktör “Program Geliştirme Süreci Bilgisi”, ikinci faktör “Öğrenme-Öğretme yaklaşımları Bilgisi”, üçüncü faktör
“Öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgisini Uygulayabilme”, dördüncü faktör “Temel Kavramlar Bilgisi”, beşinci faktör “Öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgisini Açıklayabilme” ve altıncı faktör “Planlama Bilgisi” olarak yapılmıştır.
Yapılan istatiksel analizler sonucunda ölçek için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı ( α) .958 elde edilmiştir.
Ölçeğin oluşturan faktörlerin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı ( α) sırasıyla birinci faktör için α=.919; ikinci
faktör için α =.863; üçüncü faktör için α = .876; dördüncü faktör için α = .906; beşinci faktör içi α =.877 ve altıncı
faktör için α =.850 olarak saptanmıştır. Elde edilen bu bulgulara bakarak ölçeğin araştırmalarda kullanılabilecek
geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirliği yapılan istatiksel analizler sonucunda
saptanmış olan Öğretim İlke ve Yöntemleri Öz yeterlilik Ölçeği, öğretim ilke ve yöntemleri üzerinde bilimsel
çalışma yapacak araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
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7. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerde Ve Özel Dörtgenlerde Yaptıkları Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
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Matematiksel kavramların yalnız başına kullanılması bir anlam içermez. Kavramların işlemlerle ilişkilendirilmesi
ve bunun beraberinde diğer kavramlara aktarılabildiği anda o kavramın anlaşıldığı netleşir. Eğer öğrenimin içerisinde temel kavramların öğretilmesinde bir sıkıntı yaşanırsa; öğrenci kavramın geçtiği soruyu çözmekte zorlanabilir ve zamanla konular geliştiğinde temeli sağlam olmadığı için yaptığı hatalar artabilir (Şahin, 1998). Genel
olarak da bir problemi çözmede üç temel faktör vardır. Hata, yanılgı ve yanlış kavramlar (Gökdal, 2004). Yanılgı
işlemden kaynaklanır ve sistematik değildir. Soru farklılaştığında yanlış yapma durumu da değişecektir. Hata,
planlamadan kaynaklanır. Bunlar sistematik olabilir ayrıca yanlış kavramların habercisidir. Yanlış kavrama ise,
sistematik olarak ortaya çıkan kavram hatalarıdır (Oliver, 1986). Bu üç faktör içerisinde en tehlikeli olanı elbette
ki kavram yanılgılarıdır. Çünkü kavram yanılgıları hem sistematik hem de kalıcıdır. Ayrıca sonraki öğrenmelerin
önündeki bir settir. Günümüz eğitim anlayışında, kavramların özüne inmenin gerekliliği aşikârdır. Etkin matematik eğitimi, ancak, matematiksel kavramların en iyi bir şekilde öğretilmesiyle mümkündür (Dede ve Dursun, 2004).
Hem ülkemizde hem de uluslar arası alanda kavramlar konusu, birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Ubuz
1999’da, temel geometri konularındaki hata ve yanılgılara bakmış özellikle de açı kavramı üzerinde durmuştur.
Akuysal (2007), geometri dersi içerisinde bulunan açı kavramlarını incelemiş, paralellik konuları ve çokgenler
üzerinde durmuştur. Yenilmez ve Yaşa 2008 yılında ilköğretim öğrencilerinin doğru, doğru parçası ve ışın konularında yaptıkları kavram yanılgılarını incelemiştir. Pesen (2008) yaptığı çalışmada geometrik düşünme aşamaları
ve geometrik şekiller üzerinde durmuştur. Özmantar ve Bingölbali 2009 yılında, genel olarak kavram yanılgılarının üzerinde durmuşlar ve daha çok matematiğin sayılarla ilgi bölümleri araştırılmıştır. Doğan, Özkan, Çakır,
Baysal, ve Gün (2012) ilköğretim öğrencilerinin yamuk kavramında yaptıkları yanılgıları incelenmiştir. İncikabı
ve Kılıç (2013), ilköğretim öğrencilerinin üç boyutlu cisimlerde özellikle de küp, kare prizma ve dikdörtgenler
prizmasında yaptıkları kavram yanılgıları incelenmiştir. Ancak bu çalışmalarda çokgenler ve özel dörtgenlerin
kazanımları sıkça ele alınmamıştır. Bu çalışma geometrik şekiller üzerinde özellikle de çokgenlerde ve özel dörtgenlerde öğrencilerin yapmış oldukları kavram yanılgıları tespit edilerek, bu kavramların öğretilmesine ışık tutacaktır.Bu araştırma 2013-2014 öğretim döneminde yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenler ve özel dörtgenler ile
ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda nicel veriler kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma evreni oluşturulurken oranlı küme örnekleme yöntemi seçilmiştir. Oranlı küme örneklemi yapmak için, evren, önce araştırma
bulguları açısından önemli farklılıklar getirebileceği düşünülen alt evrenlere ayrılmıştır. Böylelikle aynı türden
gelebilecek bulgular şansa bırakılmamıştır. Yani evren, kendi içinde aynı özellikleri olan alt evrelere ayrılmış; her
bir alt evrenden, o alt evrenin içerisindeki bütün oranı yansıtacak şekilde ele alınmıştır (Karasar, 1995). Bu şekilde
evrenin, daha temsili olduğu ifade edilebilir. Gaziantep’te bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan toplam
beş okuldaki 229 adet 7.sınıf öğrencileriyle gerçekleşmiştir. Bu araştırmanın verileri hazırlanan “Teşhis Testi” ile
toplanmıştır. Teşhis testinin hazırlanmasında ilköğretim 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yedinci sınıf matematik
ders kitabında yer alan “Çokgenler ve Dörtgenler” ile ilgili öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımlar
incelenmiştir. Kazanımları temel alarak bir belirtke tablosu oluşturmuştur. Belirtke tablosunda belirlenen düzeylerde, 2013-2014 Eğitim –Öğretim yılı yedinci sınıf Matematik Ders Kitabı ve ilgili literatürden yararlanılarak
oluşturulmuştur. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü ANOVA testi SPSS 17.0 paket
programıyla uygulanmıştır. Ayrıca hata türlerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesi, ilgili literatürden yararlanılarak betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırmanın güvenirliğini artırmak için Teşhis Testi’den elde edilen veriler matematik eğitimi alanında bir başka uzman tarafından da analiz edilmiştir. Kodlayıcılar arasındaki uyuşma
oranı .92 olarak hesaplanmıştır. 1.Öğrencilerin çokgenlerde iç bükey (konkav) ve dış bükey (konveks) kavramlarında az bir oranla da olsa kavram yanılgılarının bulunduğu sonucuna varılmıştır (%14.4). 2.Çokgenlerde köşegen
kavramını öğrencilerin yanlış algıladıkları ve buna bağlı olarak köşegeni çoğunlukla kenar ile karıştırdıkları görülmüştür (%33.6). 3. Toplam köşegen sayısını belirlemede öğrencilerin kavram yanılgıları bulunmuştur. (%62.4).
4.Çokgen içerisinde bir köşeden çıkan köşegenlerin oluşturduğu üçgen kavramına ilişkin, öğrenciler kavram yanılgısına sahiptir (%30.6). Ayrıca bu konu hakkında öğrencilerin soruları boş bıraktığı da sonuçlar arasındadır
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(%51.1). 5.Çokgenlerde iç açıyı hesaplamada (%32.8) ve dış açıyı hesaplamada (%32.3) kavram yanılgılarını olduğu ortaya çıkmıştır. 6.Belirli bir alan içerisine yerleştirilebilecek en büyük alanlı çokgenin kare olduğunu öğrenciler görememiştir (%69.4). 7.Öğrencilere kare, dikdörtgen, yamuk ve eşkenar dörtgen çizmeleri istendiğinde
hemen hemen tüm katımcıların prototip şekiller çizdiği görülmüştür. Bununla birlikte öğrenciler, kare ve dikdörtgende paralel kenarları doğru göstermişlerdir. Ancak yamuk (%20.5) ve eşkenar dörtgende (%14.8) paralellik
kavramında yanılgıya düşmüşlerdir. Diğer taraftan öğrencilere hazır olarak verilen dikdörtgen (%26.2), kare
(%34.1) ve yamuk (%20.5) şekillerinin aynı zamanda birer paralelkenar olmadığı yanılgısına düştükleri görülmüştür. 8.Yamuk (%13.1), paralelkenar (%13.5) ve eşkenar dörtgen (%43.2) şekillerinde öğrencilerin yüksekliği gösterme konularında kavram yanılgıları bulunmuştur. 9.Öğrencilerin eşkenar dörtgende (%34.9) kavram yanılgısına
bağlı olarak alan hesabı yapamadığı görülmüştür. 10.Akademik başarı arttıkça kavram yanılgısına düşme oranının
azalması sonucu bulunmuştur.
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Cebir Öğrenme Alanında Farklılaştırılmış Eğitim Yaklaşımının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Pınar BAL
Çukurova Üniversitesi

Matematiksel öğrenmenin temel ilkelerinden biri olan cebir konusu matematik programlarındaki önemini korumaktadır. Temel aritmetik beceriler ve sayısal örüntüleri içeren ilköğretim cebir alanı öğrencilerde cebirsel düşünme süreçlerinin gelişimi açısından büyük önem taşır. Cebirsel düşünme süreçleri, matematiksel yapıları tanıma
ve analiz etme, matematiksel ilişkileri anlama ve gösterebilme, genellemeler yapabilme ve değişiklikleri analiz
edebilme süreçlerini kapsar (Seeley, 2004). Usiskin’e (1988) göre cebir genelleştirilmiş aritmetik, belli problemlerin çözüm süreçleri, nicelikler arasındaki ilişkiler ve yapısal çalışmalar olarak sınıflandırılırken Kaput’a (1995)
göre ise cebir konusu genelleme, sistematik yapılar, yapısal çalışma alanı, işlevsel olarak cebir ve modelleme dili
olarak sınıflandırılmıştır. Ülkemiz matematik programlarında da (MEB, 2009, 2013) önemli bir yere sahip olan
cebir konusu ilkokul çağından başlayarak öğrencilerde çevrelerindeki örüntüleri keşfetme, bu örüntüler arasında
genellemeler yapabilme, örüntüleri farklı temsil türlerine dönüştürebilme, matematiksel ilişkileri kavrayabilme ve
aritmetik becerileri genelleştirebilme açısından önemli bir olgu olarak göze çarpmaktadır (Schoenfeld, 1995). Ancak literatürde cebir öğretimi üzerine yapılan araştırmalar, cebirin öğrenciler tarafından günlük yaşamdan kopuk,
sembollerden oluşan zor ve soyut bir alan olarak algılandığını ve bu durumun onların cebir konusuna yönelik
başarı ve tutumlarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, öğretim süreçlerinde ve
sınıf içi etkinliklerde uygulanacak yöntem ve stratejiler konunun öğrenciler için daha anlaşılır, daha somut bir hale
gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sınıf içerisinde bireysel farklılıkları gözeten, öğrenenlerin yetenek ve öğrenme ihtiyaçlarını birbirinden farklı olarak gören ve onların güçlü yanlarını ortaya çıkaran
Farklılaştırılmış Eğitim Yaklaşımı (FEY) büyük önem kazanmaktadır (Gregory ve Chapman 2002, Soldengeld ve
Schultz 2008; Heacox, 2002; Ericson, 2010). Bu olgudan yola çıkarak bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim
altıncı sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanında farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik
başarı ve tutuma yönelik etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki denenceler test edilmiştir: 1.Denence: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretimin uygulandığı kontrol
grubundaki öğrencilerin,“matematik başarı testi” ön test puanları kontrol altına alındığında, başarı testi son test
puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. 2.Denence: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının
uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin,“matematik başarı
testi” son test puanları kontrol altına alındığında, başarı testi kalıcılık test puanları arasında deney grubu lehine
anlamlı bir farklılık vardır. Bu denencelerle birlikte, deneysel işlemle ilgili bulguları nitel verilerle de desteklemek
amacıyla şu soruya da yanıt aranmıştır: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının uygulandığı deney grubunun bu eğitim yaklaşımına ilişkin görüşleri nelerdir?Bu araştırma, ilköğretim altıncı sınıf matematik dersinde farklılaştırılmış
eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı açıklayıcı karma araştırma türüne göre desenlenmiştir (Creswell, 2008; Fraenkel ve
Wallen, 2009; Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). Araştırmanın nicel boyutu ön test-son test kontrol gruplu yarı
deneysel modele göre tasarlanmıştır. Yarı deneysel yönteme göre grupların oluşturulması rastgele değil de ölçümlerle yapılır (Ekiz, 2003). Bu kapsamda, çalışmada, deney ve kontrol grubunun seçiminde öğrencilerin başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğunu sınamak için, her iki gruba da 25 soruluk bir test uygulanmış ve her iki gruptaki
öğrencilerin başarı puanlarının birbirine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Adana ili Sarıçam ilçesinin alt sosyo ekonomik düzeyinde bulunan bir devlet ortaokulunun altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu grupların çalışma
grupları olarak alınmasında; kişisel bağımsız değişkenlerinden olan cinsiyet ve anne-baba öğrenim düzeyinin bu
sınıflarda homojen olarak bulunması etkili olmuştu. Uygulama yapılan ilköğretim okulunun altıncı sınıfından 60
öğrenci, deney ve kontrol gruplarını oluşturmuştur. Araştırmada deney grubunda farklılaştırılmış eğitim uygulanmıştır. Farklılaştırılmış eğitimin uygulandığı deney sınıfında ders planları; İlköğretim Matematik Programının altıncı sınıf öğrencileri için öngördüğü kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Probleme dayalı öğrenme ile derslerin işlenişinde izlenecek adımlar için ilgili literatürden yararlanılmıştır. Araştırmada öncelikle, grupların öntest
ve sontest puanlarının birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Daha sonra ise öğrencilerin başarı testi öntest puanlarına göre düzeltilmiş sontest ortalama puanları arasında
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farklılaşma olup olmadığı kovaryans analizi ile test edilmiştir. Öte yandan, yapılan görüşme sonucundan elde edilen veriler ise içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış; oluşturulan metinlere yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Son aşamada ise kodlar bir araya getirilerek ortak yönler bulunmuş ve temalar (kategoriler) ortaya çıkarılmıştır. Bulguları sunarken öğrencilerin görüşlerinden alıntılara da yer verilmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrencilere verilen sıra numaraları ise alıntıların sonuna eklenerek kodlanmıştır.Sonuç olarak ilköğretim altıncı sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanında farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkisinin olması
ve bu sürçte yaşanan sıkıntıların belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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8. Sınıf Öğrencilerin İrrasyonel Sayılarla İlgili Yaşadıkları Zorlukları Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Durum Çalışması
Arş. Gör. Nadide YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Z. Sonay AY
Hacettepe Üniversitesi

Neredeyse tüm matematik konuları için gerçek (reel) sayıları öğrenebilmek ve bu konuyu anlamlandırabilmek hiç
kuşkusuz ki önemlidir. Gerçek sayılar bilgisi ise rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılarla ilgili olan bilgi düzeyine
bağlıdır. İrrasyonel sayıların anlamlandırılması ise daha soyut olduğu için rasyonel sayıların anlamlandırılmasından daha geniş bir süreci içerir. Öğrencilere bu süreçte destek olabilmek için rasyonel sayılardan irrasyonel sayılara
oradan da gerçek sayılara olan geçişte öğretim ortamının tasarlanması sürecinin dikkate alınması gerekli ve önemlidir (Güven, Çekmez ve Karataş, 2011). Ancak yapılan araştırmalar irrasyonel sayıların anlamlandırılması sürecinde çeşitli öğretim kademelerinde zorluklar yaşandığını göstermiştir (Arcavi, Bruckheimer ve Ben-Zui, 1987;
Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995; Zazkis ve Sirotic, 2004; Sirotic ve Zazkis, 2007a, 2007b; Güven, Çekmez ve
Karataş, 2011; Kara ve Delice, 2011; Adıgüzel, 2013). Yaşanan bu zorlukların çok da sürpriz olmadığı söylenebilir
(Güven, Çekmez ve Karataş, 2011). Çünkü matematik tarihine bakıldığında irrasyonel sayıların ortaya çıkarılması
sürecinde de ciddi sıkıntılar olmuştur. Eski Yunan matematikçilerin ölçülemeyen durumların varlığını fark etmeleriyle en büyük keşiflerden biri yaşanmıştır. Dedekind, Cantor ve Weierstrass irrasyonel sayılar ile ilgili teorileriyle bu boşluğu doldurmuşlardır (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995). Yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak incelendiğinde öğretmen (Arcavi, Bruckheimer ve Ben-Zui, 1987); öğretmen adayları (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995;
Zazkis ve Sirotic, 2004; Sirotic ve Zazkis, 2007a, 2007b; Güven, Çekmez ve Karataş, 2011; Kara ve Delice, 2011)
ve öğrencilerin (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995; Adıgüzel, 2013) irrasyonel sayıları anlamlandırması, sayı
doğrusu üzerinde göstermesi ve işlemleri ilgili çeşitli zorluklar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerle yapılmış
çalışmalar ayrıntılı incelendiğinde ise lise öğrencileriyle (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995) ve sekizinci sınıf
öğrencileriyle (Adıgüzel, 2013) çalışıldığı belirlenmiştir. Sekizinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmada
(Adıgüzel, 2013) sayıların irrasyonel-rasyonel sayı olma durumuna odaklanıldığı görülmüştür. Bu araştırmada ise
2009 öğretim programına göre öğrenim gören öğrencilerle çalışılmıştır. İrrasyonel sayılar ilköğretim matematik
öğretim programında sekizinci sınıf düzeyinde “Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.” kazanımları ile verilir. Burada kazandırılması hedeflenen her ondalık açılımın bir rasyonel sayı olarak yazılıp yazılamayacağı ve gerçek sayılar kümesinin rasyonel
sayılarla ilişkisinin fark edilmesidir. Bu anlamda öğrencilerin matematik öğretim programında okula başladıkları
dönemden itibaren ilk defa sekizinci sınıfta karşılaştıkları bu konu ile ilgili düşünsel süreçlerinin daha ayrıntılı bir
şekilde incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin irrasyonel sayıları tanımlama, verilen sayıları irrasyonel sayı olma durumuna göre ayırt edebilme, sayı kümeleri arasındaki ilişkileri
fark edebilme, irrasyonel-rasyonel sayı arasındaki farkı bilebilme ve irrasyonel sayılarla işlemler yapabilme becerileri irdelenmiştir. Bu sayede öğretim ortamlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik ipuçlarının elde edileceği düşünülmektedir.Araştırmada durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu 20132014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören on, sekizinci
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Görüşme
formu incelenen literatürden yararlanarak hazırlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda son haline getirilmiştir.
Bu sayede iç geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bir öğrenci ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir ve
gerekli düzeltmeler ile son haline getirilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler yaklaşık olarak 40-60 dk arasında
sürmüştür. Araştırmada veriler içerik analizi yardımıyla analiz edilmiştir.Öğrencilerin irrasyonel sayıları tanımlamalarının istendiği sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde üç öğrencinin hem yaptıkları tanımın hem de verdikleri örneklerin doğru olduğu belirlenmiştir. İki öğrencinin eksik tanım yaptığı, iki öğrencinin doğru tanım yapmasına rağmen örnek vermediği, iki öğrencinin doğru örnekler vermesine rağmen yanlış tanım yaptığı, bir öğrencinin ise tanımı yanlış yaptığı ve örnek vermediği gözlenmiştir. Öğrencilerden rasyonel sayı ile irrasyonel sayı
arasındaki farkı ifade etmeleri istenildiğinde beş öğrencinin doğru açıklamalarla ifade ettiği, üç öğrencinin doğru
ancak eksik açıklamalar ile belirttiği ortaya çıkmıştır. İki öğrenci ise yanlış açıklamalarda bulunmuştur. Öğrencilerden irrasyonel ve rasyonel sayılarla ilgili işlemleri yapmaları istenen ifadelerin sonuçları incelendiğinde öğrencilerin genel olarak zorlandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin rasyonel ve irrasyonel sayıları ayırt
ederek yaptıkları sınıflandırmaları belirlemek için çeşitli rasyonel ve irrasyonel sayılar verilmiş, bu sayıları gerekçelendirerek sınıflandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin hepsi kök 9 sayısını doğru bir şekilde gerekçelendirerek
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tanımlayabilmiştir. 0,16; ve 14,01010304405… sayılarını tanımlayabilen ve gerekçelendiren sekiz öğrencinin olduğu ortaya çıkmıştır. 22/7 ve -2,0101…sayılarını yedi öğrenci doğru bir şekilde ifade etmiştir. İki kök 3 ve pi
sayılarını altı öğrenci doğru bir şekilde gerekçelendirerek cevaplamıştır. Öğrencilerin tüm sayı kümeleri arasındaki
ilişkiyi nasıl belirlediklerine yönelik elde edilen bulgulara göre üç öğrencinin doğru cevap verdiği diğerlerinin ise
bazı sayı sistemleri arasındaki ilişkileri görmelerine rağmen bazıları ile aradaki bağlantıyı kuramadıkları ortaya
çıkmıştır. Bunun yanında sayı sistemleri arasındaki bağlantıyı hiç kuramamış öğrenci cevaplarının da var olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerden bazıları irrasyonel sayı kümesini ayrı bir küme olarak ele almış ve gerçek sayılar ile
olan ilişkisini kuramamıştır. Elde edilen diğer sonuç ise bazı öğrencilerin irrasyonel, rasyonel ve gerçek sayılar
arasındaki ilişkiyi kurmasına rağmen diğer sayı kümelerini yanlış bir şekilde ilişkilendirmiş olduklarıdır. Elde
edilen bu sonuçlar öğrencilerin irrasyonel sayılar konusunda bazı zorluklarının olduğunu göstermiştir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için bu konunun ön öğrenme koşullarından olan rasyonel sayı kavramına daha fazla
önem verilmesi gerektiği, bu yüzden irrasyonel sayı kavramının temelini oluşturan rasyonel sayı ve diğer sayı
kümelerini öğrencilerin yapılandırmasına fırsat tanıyacak etkinlikler tasarlanabileceği önerisi dile getirilebilir. Bunun yanında araştırmalar irrasyonel sayı gibi bazı kavramların öğrenci de oluşmasını kolaylaştırmak için rutin
olmayan problem durumlarının kullanılmasını tavsiye etmişlerdir (Vinner, 1991; Akt:Peled ve Hershkovitz, 1999;
Sirotic ve Zazkis, 2007a). Buradan yola çıkarak rutin olmayan problem durumları üzerinden kavramlara odaklanılabilir. Ek olarak öğrencilerin yukarıda ifade edilen zorlukların üstesinden gelebilmeleri için geometrik temsiller
ve farklı gösterimler kullanılabilir. Araştırmalar irrasyonel sayıların öğretiminde geometrik temsillerin çok güçlü
ve gerekli bir öğrenme aracı olduğunu ifade etmektedirler (Zazkis ve Sirotic, 2004; Zazkis, 2005; Sirotic ve Zazkis,
2007a). Ayrıca farklı gösterimlerin irrasyonel sayıların kavramsal olarak öğrenmede yardımcı olacağına dikkat
çekilmiştir (Güven, Karataş ve Çekmez, 2011).
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler İle İncelenmesi
Kübra Elif BAĞRIYANIK
Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARTAL
Cumhuriyet Üniversitesi

Hızla gelişen ve yenilen teknoloji eğitimi öğretim faaliyetlerin de etkilemiştir. Yaşanan bu değişimlerin bir etkisi
olarak öğretmenlik mesleğindeki yeterlikleri de değişime zorlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması için öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler ve bu yeterliklerin
öğretmenlere nasıl kazandırılabileceği sürekli tartışılmaktadır (Erdem, 2005; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü [ÖYEGM], 2006; Seferoğlu, 2009a). Yeterlik, mesleki yönden bir mesleğin başarılı bir biçimde
yapılabilmesi ve geliştirilebilmesi için sahip olunması gereken özellikler (Şişman, 2000: 9) bilgi, beceri ve tutumlar (Alkan ve Hacıoğlu, 1997; ÖYEGM, 2008) şeklinde tanımlanmaktadır. Son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülke nitelikli insan gücüne sahip olabilmek için bu konuda, öğretmenlerinin ve
öğretmen yetiştirme sisteminin niteliğini sorgulamaya başlamış, reform hamlelerine girişmiştir (Baskan, 2001).
Dünya çapında meydana gelen bu yenilikçi hareketlerin yankısı ülkemize de ulaşmıştır. 21. yüzyılda rekabet üstünlüğünün sağlanmasında nitelikli bireyler yetiştirecek öğretmenlere sahip olmak, ülkemizin ana hedeflerinden
biri haline gelmiştir. (Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2009; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
2005). Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da 1998 yılında gereksinim duyduğumuz daha nitelikli öğretmenleri yetiştirmek üzere “Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi” başlıklı bir proje geliştirmiş ve eğitim fakültelerinde lisans ve lisansüstü düzeylerdeki dersler ve içeriklerini yeniden
belirlemiştir (YÖK, 1998). Ardından 2005 yılında sekiz yılı aşkın süredir uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme
lisans programlarının aksayan yönlerini gidermek amacıyla, “Eğitim Fakültelerine Uygulanacak Yeni Programlar”
başlığı altında programlarda güncellemeler yapılmıştır (YÖK, 2005). YÖK‘ün 2005 yılında önemli değişiklikler
yaptığı programlardan biri de fen bilgisi öğretmenliği programıdır. Shulman’nın (1986), belirttiği gibi nasıl bir
konun uzmanı olmak ve eğitimci olmak birbirinden farklı ise aynı şekilde günümüzde çok hızlı bir şekilde değişen
ve gelişen teknolojik aletleri kullanmayı ve ya bunlarla ilgili yazılımları bilmek iyi ve kaliteli bir öğretim yapmak
için yeterli gelmemektedir. Doğrudan TPAB kavramı ile ilgili yapılan araştırmalar daha çok yenidir ve bu araştırmaların birçoğunda, teknolojinin neden PAB kavramı içerisinde ayrı bir bileşen olarak düşünülmesi gerektiği;
felsefik, epistemolojik ve metotsal yönlerden tartışılmaktadır (Angeli ve Valanides, 2009; Koehler vd., 2007;
Mishra ve Koehler, 2006). Gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler incelendiğinde eğitimde teknolojinin etkili kullanımı için büyük bir bütçe ayrıldığı ve emek harcandığı görülmektedir. Ancak okullar teknolojik donanıma sahip
olsalar bile, eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim programlarını hayata geçirecek olan öğretmenlerdir (TED,
2009). Bu açıdan düşünüldüğünde öğretmen adaylarının TPAB ve TPAB öz-yeterlik düzeyleri yüksek bireyler
olarak üniversitelerden mezun olmaları, hem projelerin hedeflerine ulaşması için hem de nitelikli nesiller yetiştirilebilmesi için önemlidir.Bütün bu tartışmalara rağmen açık bir şekilde görülmektedir ki eğitim ve öğretim etkinliklerinde teknolojinin kullanımı, her geçen gün zaman kaybını önlemek, ekonomik yollardan daha çok öğrenene
ulaşabilmedeki ve etkili öğretim gerçekleştirebilmedeki yükselen talebi karşılamak amacıyla hızla artmakta olduğu
söylenebilir. Bu nedenle bu araştırmada Fen Bilgi Öğretmen adayların TPAB- öz yeterlik düzeyleri belirlenmeye
çalışılmıştır ve bireylerin TPAB- özyeterliklikleri üzerine etkili olduğu düşünülen doğum yılı, akademik başarı
düzeyleri ve mezun oldukları lise türü değişkenleri inceleme yapılmıştır.Tarama metodunun kullanıldığı nicel desenli bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının, teknolojik pedagojik alan
bilgilerinin belirlenmesi ve doğum yılı, akademik başarı düzeyleri ve mezun oldukları lise türü değişkenleri ile
kıyaslanarak fark gösterip göstermediği incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 13 devlet üniversitesinden 722
öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; ‘Kişisel Bilgi Formu, ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
Öz yeterlik Ölçeği’ (TPAB-ÖyÖ), Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri, tek faktörlü varyans analizi,
Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB öz-yeterlik düzeylerini tespit etmek amacıyla Canbazoğlu Bilici tarafından 2012’de geliştirilen ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. 49 maddeden oluşan ölçek; Teknolojik Bilgi (TB), Alan Bilgisi (AB),
Pedagojik Bilgi (PB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB), Teknolojik Alan Bilgisi
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(TAB), Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ve Bağlam Bilgisi (BB) olmak üzere sekiz alt bölümden oluşmaktadır. TPAB-ÖyÖ’ndeki maddeler 10’lu likert tipinde hazırlanmış olup, katılımcıların ölçekteki maddelere
“Yapabileceğime kesinlikle inanmıyorum:0” ve “ Yapabileceğime kesinlikle inanıyorum:100” ölçütlerine göre
0’da 100’e kadar puan vermeleri istenmiştir.Bu araştırma kapsamında ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri
sonucunda ölçeğin toplam puanları için yapılan güvenirlik analizinde cronbach alfa değeri ,983 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik katsayısı PB için 0.922, AB için 0.915, PAB için 0.963, TB için 0.914,
TAB için 0.93, TPB için 0.950, TPAB için 0.925 ve BB için,888 olarak hesaplanmıştır. Bu sekiz faktör toplam
varyansı % 72.356 oranında açıklamaktadır. Maddelerin madde-toplam korelasyon katsayılarına bakıldığında ise
0.559 ile 0.825 arasında değiştiği görülmektedir. Analiz sonucunda ise öğretmen adaylarının % 48,8 ile 1992 ve
üstü ve %44,2 1989-1991 doğumlu olduğu, % 66,8 ile akademik başarı ortalamasının 2,00-2,99/51-75 arasında ve
%27,6 akademik başarı ortalamasının ise 3,00-4,00/76-100 arasında olduğuğu, % 50,7’sinin 0-4 saat arasında ve
%30,9 ile 4-9 saat arasında eğitim amaçlı bilgisayar başında vakit geçirdiği bulunmuştur. Teknolojik pedagojik
alan bilgisi öz yeterlik ölçeği toplam puanları aritmetik ortalaması 80,39’dur. Ölçeğin değerlendirme kriterlerine
göre bu ortalama; örneklem grubunun teknolojik pedagojik alan bilgisi öz yeterliğine yüksek düzeyde sahip olduklarını göstermektedir. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının doğum yılı değişkenine göre Teknolojik Pedagojik
Alan Bilgisi Öz Yeterlik ölçeği toplam ve alt boyut puanları aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar için yapılan ANOVA testinde hiç bir anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ortaöğretim okul türü değişkenine göre testinde
sadece Pedagoji Bilgisi(PB).
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E - Kitap Uygulaması: Kalıcı Bilgi, Motivasyon ve Etkileşimli Eğitim

Rahme UYGARER
Yakın Doğu Üniversitesi

Günümüzde teknolojinin ışık hızında ilerlemesi ile dünyamız gün geçtikçe dijitalleşiyor. Dijitalleşme hayatımızın
her alanında bizlere kolaylık ve zaman kazanmamıza yardımcı olmakta. Özellikle eğitim – öğretim ortamlarında
teknoloji kullanımı bireysel farklılıklara sahip olan öğrenen kitlesine inanılmaz derecede kalıcı bilgi erişimine ve
edinmesine fırsatlar sunmakta. Geleneksel eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçiş ve etkileşimli (interactive)
eğitim ortamlarının sağlanmasında teknoloji oldukça büyük bir paya sahip olmuştur. Ayrıca, eğitim ortamlarının
artık dört duvar arasındaki sınırlarının kalkışı bize teknolojinin devreye girmesiyle e – öğrenme gerçekleştiriliyor.
Bu e – öğrenme ortamlarını ise uzaktan eğitim (distance education) aracılığı ile oluşturma imkânı tanınmıştır.
Uzaktan eğitim ortamlarında etkileşimli (interactive) eğitimi, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak iki farklı seçenek ile gerçekleştirmek mümkündür. Eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) uzaktan
eğitimde e – öğrenme ortamlarında kullanılacak materyallerin Keller’in Motivasyon (ARCS) Tasarım Modeline
göre elektronik olarak tasarlanıp, internet aracılığı ile öğrenenlere ulaşılması sağlanmıştır. Bir kitabı sanal ortamda
okunabilmesi için kitabın elektronik hale aktarılması gerekmektedir. E-kitap sözlükte (Oxford; 2012) “bir bilgisayar veya özel olarak tasarlanmış el cihaz üzerinde okunabilir bir basılı kitabın elektronik versiyonu” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda devreye e – kitapların oluşturulup yayınlanmaları devreye girmiştir.E- kitap öğrenenlere farklı farklı avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar; (a) güncelleme, (b) taşınabilme, (c) erişim ve (d) arşivleme kolaylığı ile e-kitap okumak için kullanılan yazılımların sağladığı metinsel işlemleri yapabilme ile çoklu
ortam desteği verilmektedir (Işık, 2013). Liesaputra (2010)’nin çalışmasında vurguladığı gibi, e – kitap endüstrisi
tomurcuk gibi gün geçtik sonra filizleniyor. Bu nedenle, kütüphaneler ve diğer dağıtıcılar belgeleri sayısallaştırıyorlar. Böylece insanlar dünyanın her yanından istedikleri kitap ve benzeri belgelere elektronik olarak erişebiliyorlar. Bu yönde yapılan dünya genelindeki projelerden biri olan “Million Book Project” ile bir milyondan fazla
kitap sayısallaştırılmıştır. Diğer bir gerçekleştirilen proje ise “British Library” tarafından yüz binden fazla kitap
sayısallaştırılırken, “Open Content Alliance & Google” işbirliği ile on milyonlarca ciltten oluşan elektronik koleksiyon yaratılıyor. Bu koleksiyondaki belgelere, internet arşivi olan Google kitap tarafından her birine ayrı ayrı
ulaşılmaktadır. Bu projeler ile muazzam büyüklükteki kütüphanelerde yer alan tam metin kitaplara ulaşmak için
olanak sağlanmaktadır. Bu araştırmada, Keller’in Motivasyon (ARCS) Tasarım Modeline göre; Dikkat (Attention): Öğrenme için gerekli olan ilk adım olmasının yanı sıra, motivasyon için de ilk koşuldur (Cengiz & Aslan,
2012), - Uygunluk (Relevence): Öğrenenlere eğitim hedefleri ve kullanışlılığı açıkça ifade edilir, öğrenenlerin
motivasyon profillerine uygun öğrenme stratejileri seçilir. Eğitim öğrenenin öğrenme stili ve kişisel ilgilidir, kavram ve materyaller öğrenenin ön bilgi, deneyim ve değerleriyle ilişkilendirilerek kullanılır (Kutu & Sözbilir, 2011),
- Güven (Confidence): Stratejilerin seçilmesi ve tasarlanması, stratejilerin öğretimde kullanılması, materyallerin
seçilmesi ve geliştirilmesi (Çetin & Mahiroğlu, 2008), - Doyum (Satisfaction): ARCS modelindeki son boyuttur.
Öğrenen öğrenme deneyiminin sonunda programın kendine kazandırdıklarından içsel tatmin duymalı ya da bir
ödül almalıdır. Öğretimsel mesaj tasarlanırken doyum aşamasına ulaşılması için aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır (Kayak & Mahiroğlu, 2010). Bu sorular;. a) Yeni kazanılmış bilgi ve becerilerin kullanılması için fırsatları
nasıl sağlarım? b) Öğrencilerin başarıları nasıl pekiştirilebilir? kriterleri doğrultusunda etkileşimli (interactive)
olarak tasarlanacak e – kitabın istenilen öğretimsel mesajların öğrenenler tarafından algılanıp kalıcı bilgi olarak
sağlanabilmesi konusu incelenecektir.Bu araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Lefkoşa İlçesinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencilerine yapılmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyonu Sertifika Programındaki kayıtlı öğrencilerinin sayıları ile sınırlıdır. Araştırmacı tarafından Türkçe dilinde tasarlanan e-kitap ve
Pedagojik Formasyon Sertifika Programında kullanılan basılı kitap ile sınırlıdır. Bu araştırma için nicel ve nitel
araştırma yöntemi kullanımı tercih edilerek karma bir çalışma yapılmaktadır. Karma çalışma yöntemi seçilmesi;
Tek bir paradigmadan yararlanmak yerine, hem nicel hem de nitel yöntemi içinde barındıran karma yöntem seçilmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda karma yöntem tercih edilmiştir (Creswell, 2003). Bu nedenle, etkileşimli (interactive) eğitimin gerçekleştirilebilmesinde Bayram (1999)’ ında üzerinde durduğu Keller Motivasyon (ARCS)
Tasarım Modeli çerçevesinde oluşturulması planlanan e – kitap ve geleneksel eğitimin gerçekleştirilmesi için de
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basılı kitap kullanımı tercih edilmiştir. Çalışma grubu, rastgele atama ile biri deney bir diğeri ise kontrol grubunu
oluşturan 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa İlçesinde yer
alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencileriyle 12 hafta boyunca deneysel çalışma deseni uygulanmaktadır. Büyüköztürk
(2011)’e göre, deneysel çalışma deseni bağımsız değişkenin düzeylerine, örneklemin oluşturduğu deney ve kontrol
gruplarına, seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmaları ifade etmektedir.Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre;
dijitalleşen dünyamızın bir parçası olan geleneksel eğitim ortamların, uzaktan eğitim kaynak ve alıcının ayni ortamda olmalarını gerektirmeden bilgi alış – verişinin internet ve teknoloji yoluyla uzaktan eğitim ile sağlandığı
etkileşimli eğitimdir. Bu etkileşimli eğitim ile sanal öğretim, web tabanlı eğitim ve bilgisayar destekli iletişim
böylece gerçekleştirilmektedir (Tuncer, 2007), ile e – öğretim ortamlarına dönüşümünde öğrenci merkezli, öğreten
– öğrenen arasındaki iletişimin çift yönlü olarak ve bilgi aktarımında öğrenenlerde kalıcı bilginin ve motivasyonun
sağlanabilmesi için dikkat – uygunluk – güven – doyum kriterlerini göz önünde bulundurarak kullanılan kaynakların geleneksel basılı materyaller yerine elektronik olarak etkileşimli (interactive) materyal tasarlamalarının gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:e - kitap ARCS etkileşimli eğitim uzaktan eğitim kalıcı bilgi.
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Eğitim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Toplantı Yönetme Yeterliliği
Yrd. Doç. Dr. Vicdan ALTINOK
Gazi Üniversitesi

Günümüzde her iş alanında başarının yakalanabilmesi için kurum çalışanları arasında etkili bir işbirliğinin ve iletişimin sağlanması gerekir. Bunu sağlayacak olanda çalışanların zaman zaman bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini paylaşmaları ortak kararlar doğrultunda çalışmaları yönlendirmeleridir. Buda belirlenen zaman dilimlerinde iş yerinde yapılacak olan toplantılarla sağlanacaktır. Her toplantının kendine özgü bir amacı vardır. Eğer
toplantı yapmak için belirli bir amaç ortada yoksa, ya da bu amaçlara daha farklı şekillerde ulaşmak da mümkünse,
o zaman toplantının gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.Bu özellikle de; haftalık, grup, proje ve kurul toplantıları gibi düzenli toplantılar için geçerlidir. Her toplantının amacı kendine özgü ve eşsiz olmalıdır. Belli bir
amaca yönelik olmayan toplantılar sadece para ve zaman kaybettirir. Bir toplantının başarısı sonuçları ile değerlendirilir. Toplantı bittikten sonra neler olacak? Bunlara yönelik sorumluluklar, ilgili kişilere net bir şekilde izah
edildi mi? Yapılması gerekenler belli bir zaman dilimi içinde mi yapılmalı? Gelişmeyi kim kontrol edecek? Eğer
bir toplantının sonunda yaptığımız her şey, bir sonraki toplantıyı ayarlamaya yönelikse, ciddi anlamda bir şeyler
yolunda gitmemiş demektir.Toplantıyı yürütmek, bütün bir grubun sorumluluğundadır. Toplantıyla ilgili ilk elden
sorumluluk tabii ki oturum başkanına (toplantıyı düzenleyene) aittir. Ama her katılımcı toplantının yolunda gitmesi için elinden geleni yapmalıdır. Toplantılar insanlarda benzer duyguları harekete geçirmektedir. Bizim bunlara
olan tepkilerimiz ise nadiren nötr olur. Bu gibi durumlardan ya daha kuvvetlenmiş, motive olmuş ve kararlılığımız
artmış bir şekilde veya uzun süren konuşmalardan, tartışmalardan yılmış, baskılardan korkmuş bir şekilde çıkarız.
Toplantının pozitif bir atmosfer kazanabilmesi için aşamalarının çok iyi planlanması gerekir. Toplantılar yöneticilerin en büyük silahı, yönetim biliminin ise kalbi olduğunu söyleyebiliriz. Toplantılar ilham ve enerji verici,
aydınlatıcı, paylaşımcı ve eğlendirici olmakla beraber, bazı durumlarda motivasyon bozucu ve sıkıcı olabilir(etemlevent.com/toplanti-yonetimi.html). Toplantıların etkili olabilmesi için, toplantının doğru yönetilmesi gerekir.
Toplantıyı yönetecek kişinin yetkisini gerektiği biçimde kullanmalıdır.Bunun içinde yönetici gündemi dikkate alarak, katılımcılara rehberlik yaparak, değişik bakış açılarını destekleyerek, tartışmaların konunun dışına çıkmamasını sağlayarak, toplantıyı uygun bir biçimde bitirerek, toplantı sürecinin kayda alınması eylemlerini eksiksiz olarak tamamlamalıdır(Tavmergen ve Aksakal, 2004:25-85). Bir toplantı düzenleme, bir sürü çabaya ve zamana mal
olmaktadır. Toplantılar, insanların daha uygun seçenekler üzerinde yeterince düşünmelerini sağlayacaktır. Ayrıca
toplantı yapmak, karar vermeyi desteklemek ya da kişisel sorumluluk almaktan kurtulmak için iyi bir yöntemdir.Fakat unutulmamalıdır ki istenilen niteliklere sahip olmayan bir toplantı, alınan kararlara karşı güven duygusunuda olumsuz yönde etkileyecektir. Bundan dolayı toplantı yapmadan önce, bu toplantının neden gerekli olduğunu doğru analiz etmek gerekir Toplantılar, bir amaca ulaşmak için kullanılan araçlardır. Bu çerçevede, Eğitim
kurumlarında her eğitim-öğretim döneminde yapılan toplantılar bu sürecin etkin ve verimli olması adına büyük
önem taşımaktadır. Bu açıdan, araştırmada eğitim kurumlarındaki toplantıların yürütülmesinde okul yöneticilerinin ne kadar yeterli oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin
toplantı yönetme yeterliklerini belirlemektir.Buna göre Okul yöneticilerinin; 1-Toplantı amaçlarını belirlemede
yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen agıları 2-Toplantıya hazırlık sürecindeki yeterliklerine ilişkin yönetici
ve öğretmen algıları 3-Toplantıyı uygulama sürecindeki yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 4-Toplantıyı değerlendirmedeki yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 5-Toplantı yönetme yeterliklerine
ilişkin görev alanlarına ve cinsiyete göre farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu araştırma, özellikle eğitim
kurumlarında verilen eğitim-öğretimin daha nitelikli olması için uygulamalardaki değişikliklerin uygulayıcılar tarafından bilinmesi, kurum içinde koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ortak bir grup ruhunun oluşturulması
açısından dönem içinde yapılacak olan toplantıların sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak unsurları ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu da ancak okul yöneticisinin toplantı yönetme yeterliğine sahip olması ile
mümkündür.Bu araştırma, genel ve ilişkisel tarama modelindedir. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan
oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir
grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2002: 79). Genel tarama modelleri
ile tekil ya da ilişkisel taramalar yapılabilir. Çoğu araştırmalarda hem tekil hem de ilişkisel taramalara olanak
verilecek düzenlemelere gidilir (Karasar, 2002: 79). Bu araştırmada hem tekil hem de ilişkisel tarama modelleri
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bir arada kullanılmıştır. Değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan
araştırma modellerine, tekil tarama modelleri denir (Karasar, 2002: 79). Araştırmada öğrentmenlere ve yöneticilere
ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri ise iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında
birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2002:81).
Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik, imam hatip ve güzel sanatlar
liseleri hariç, Çankaya (23), Yenimahalle(22), Mamak(15) ilçelerinde bulunan toplam “ 60” ortaöğretim okulunda
görev yapan Çankaya(111), Mamak(52) ve Yenimahalle(89) olmak üzere toplam “252” okul yöneticisi(müdür ve
müdür yardımcısı) ve Çankaya(1.800), Mamak(587), Yenimahalle(1.333) olmak üzere “3.720” öğretmenden oluşmaktadır(Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik verileri 2013). Araştırma kapsamında yöneticilerin 165 tanesine ulaşılmış, öğretmenler de ise araştırmanın uygulandığı gün okulda bulunan toplam 321 öğretmenden veri
toplanabilmiştir. Çalışma grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen “toplantı yönetme yeterliği” ölçeği uygulanmıştır. Ölçek yönetici ve öğretmenler uygulanmak üzere hazırlanmıştır.”Toplantı amacının belirlenmesi“, “Toplantıya hazırlanma süreci“, “Toplantıyı uygulama süreci” ve “Toplantıyı değerlendirme süreci” olmak üzere 4
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılmış, tüm maddeler
için faktör yük değeri .43’nin üzerinde çıkmıştır. Güvenirlik çalışmaları için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık
sayıları,”Toplantı amacının belirlenmesi“ boyutunda .91, “Toplantıya hazırlanma süreci“boyutunda .96, “Toplantıyı uygulama süreci”boyutunda .96 ve “Toplantıyı değerlendirme süreci”boyutunda ise .91 olarak tesbit edilmiştir.Bu araştırmada tüm boyutlar için Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı ise .92’dir. Verilerin çözümlenmesinde,
ortaöğretim okul yöneticilerinin toplantıyı yönetme yeterliklerini değerlendirmede aritmetik ortalama ve standart
sapmaları hesaplanmıştır.Görev ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Grup ortalama puanları arasındaki farklılıkların test edilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Ölçekte 5-Çoğunlukla, 4- Bazen, 3- Ara sıra, 2- Nadiren,1-Hiç seçeneklerinden
oluşan 5’li likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, araştırma kapsamına alınan ortaöğretim kurumlarında bizzat elden uygulanarak toplanmıştır. Ağırlıklı ortalama puanlarının derecelendirilmesi ve yorumlanması
için, 5.00-4.20 (pek çok), 4.19 -3.40 (çok), 3.39- 2.60 (orta), 2.59-1.80 (az), 1.79-1.00(hiç) aralıkları ele alınmıştır.Okulda toplantı amacını belirleme” boyutu genel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler kendilerini “çok” düzeyinde (ort=3,91) yeterli görürlerken, öğretmenler ise yöneticilerin “orta” düzeyde (ort=3,17) yeterli olduklarını
düşünmektedirler. Okulda toplantı yönetimi açısından, toplantı amacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte mevcut
durumun tespit edilerek yapılacak olan toplantıya hazırlıkta yönetici yeterlilikleri oldukça önemlidir. Toplantılara
hazırlanma sürecinde yönetici algılarının birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Onlara göre toplantıya hazırlanma boyutunda en yüksek yeterlik alanı ort=4.17 ile “toplantıya katılımın tam olarak gerçekleşmesini sağlar”
ve ort=4.03 ile de “Toplantıda olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler” bulunmaktadır. Bu
durum bize yöneticilerin yapacakları toplantılarda önceliği mümkün olduğunca yüksek katılımı sağlayarak sorun
yaşanmasını en az düzeye indirgemeye önem verdiklerini göstermektedir. Okuldaki öğretmenlere göre de okul
yöneticileri toplantı hazırlık sürecine ilişkin en yüksek düzeyde orta düzeye karşılık gelen ort=3.24 ile ”Toplantıda
olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler” ve ort=3.14 ile de” Yapılacak olan toplantının
amacını açıkça ortaya koyar ve ilgililere duyurur.” Yeterliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Tablodaki sonuçlar, yöneticilere göre toplantıyı uygulama sürecinde en çok kendilerini ort=4.18 ile “pek çok düzeyinde” her
maddenin amacını netleştirilmesi yani açıklanması olduğunu göstermektedir. Bunu, ort=4.13 ve ort=4.10 ile toplantıdaki gündem maddelerini özetlenmesi, zaman zaman espiriler yapmaları, tarafsız kalmaları ve toplantının
bitmesine ilişkin süreyi hatırlatmaları takip etmektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin toplatı yönetirken sahip oldukları en yüksek yeterlikleri ort=3.30 ile “otoriter bir tavır sergileme” onu takiben ort=3.21 ile de
“toplantı süresinin 45 dakikayı geçmemesi” konusunda özenli olduklarını belirtmişlerdir. “Toplantıyı değerlendirme” boyutunda da yöneticiler “çok” düzeyinde yeterli görürken, öğretmenler yöneticilerin yeterliklerinin “orta”
düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Cinsiyet faktörü açısından ise erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden
farklı olarak yöneticilerini toplantı yönetiminde yöneticilerini “çok” düzeyde yeterli görmüşlerdir. Bununla beraber yönetici ve öğretmenler arasındaki farkı ortaya koyan t-testi sonuçları yöneticilerinin toplantı yönetimi yeterliğini öğretmenler “orta” düzeyde değerlendirirken, yöneticiler kendilerini “çok” düzeyde yeterli bulmuşlardır. Bu
sonuçlar bize ortaöğretim kurumlarında(Anadolu ve fen liseleri) ki yöneticilerin okulda yapılacak olan toplantıları
yönetmede bazı eksiklikleri olduğu görülmektedir. Örneğin, toplantıları sadece alınması gereken karaları alabilmek için değil aynı zamanda çalışanlar arasında iletişimi sağlayarak işbirliğini geliştirmeye ve farklı görüşlere de
yer vermeye çalışmaları eğitim-öğretim sürecinin daha etkin olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, çalışanlarına güvendiğini, destek verdiğini hissettirmesi, konuşulan gündem maddesi karara bağladıktan sonra diğer gündem madde-
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sine geçilmesine dikkat edilmesi ve toplantı sonunda çalışmalar için gerekli olanların nasıl karşılanacağı konusunda bilgi vermeleri gibi noktalara da önem vermeleri toplantıya katılanların kurumun bir üyesi olarak görmelerini ve okula, işe olan bağlılıklarını artıracaktır.
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Bu çalışma ile kişilik, başarı amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. “Elde edilmek istenen sonuçların bilişsel temsilleri” olarak amaçlar, bireylerin yaşamlarını örgütlemesinde en
önemli bileşenlerden biridir. Bireylerin bir konuyu neden ve hangi amaçla öğrendiklerine işaret eden amaçlar,
başarı amaçları olarak sınıflandırılır (Ames, 1992; Archer, 1994; Dweck, 1986; Eliot ve McGregor, 2001) ve literatürde genellikle “öğrenme amaçları” ve “performans amaçları” (Ames ve Archer, 1998) şeklinde iki faktör olarak
ele alınır. Başarı amaç yönelimleri, bireylerin başarıyla ilişkili alanlarda duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerini etkiler (Dweck ve Leggett, 1988). Bu nedenle başarı amaç yöneliminin dinamiklerinin anlaşılması önemlidir.
Başarı, yalnızca süreç sonundaki başarıma ilişkin çıktıları veya durumu değerlendirme şeklimizle (yüklemeler)
değil, başlangıçta ortaya koyduğumuz hedeflerle de (başarı amaçları) belirlenir (Burger, 2006). Akademik ortamlarda hangi başarı amaçlarının benimsendiğini ifade eden (Ames, 1992) başarı amaç yönelimi, bireylerin öğrenme
süreçlerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini etkileyen (Diener ve Dweck, 1978; Dweck ve Leggett,
1988; Eliot ve Church, 1997) bireysel paradigmaları içeren açıklamalardır. Kişilik, bir kişinin fiziksel ve sosyal
ortamıyla etkileşme tarzını ortaya koyan, düşünce, duygu ve davranışın ayırt edici ve karakteristik görüntüleridir
(Atkinson ve arkadaşları, 1999, s.209). Hofstede’de (2010) göre kişilik, bireyin diğer bireylerle paylaşmadığı,
kendine özgü zihinsel program setleridir. Bireye özgü zihinsel program setlerinin başarı amaç yönelimleri ile ilişkisinin araştırılması, başarı ve başarı yönelimlerinin dinamiklerinin anlaşılmasında önemli katkı sağlayacaktır.
Çalışma ile bu ilişki araştırılarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.Bu çalışmanın örneklemini Erzincan
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve rasgele seçilen 158 öğrenci (bildiri özetinin gönderildiği tarih
itibariyle) oluşturmaktadır. Başarı yönelimlerini ölçmek amacıyla, Akın (2006a) tarafından geliştirilen 2X2 Başarı
Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, başarı yönelimlerini, öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma
yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi şeklinde 4 alt boyutta ölçmektedir. 5’li
Likert tipi ölçek (Hiçbir zaman, nadiren, sık sık, genellikle, her zaman), 26 maddeden (PY – 7 madde, PK – 6
madde, ÖY – 8 madde, ÖK – 5 madde) oluşmaktadır. Beş faktör kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Goldberg
(1993) tarafından geliştirilen ve John ve Srivastava’nın (1999) çalışmasında yer alan “Büyük Beşli Envanteri”
kullanılmıştır. 44 ifadeden oluşan 5’li likert tipi bu envanter kişilik özelliklerini dışadönüklük, geçimlilik, duygusal
dengesizlik, sorumluluk ve açıklık olmak üzere 5 boyutta ölçmektedir. Çalışmada akademik başarı ölçütü olarak
AGNO (akademik genel not ortalaması) kullanılmıştır. Örnekleme uygulanan anket aracılığı ile oluşturulan veri
seti SPSS 19 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sorunsalı, beş faktör kişilik özellikleri,
başarı amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Bu ilişkilerin analiz edilmesi ve
araştırma sorularına cevap bulunabilmesi amacıyla veri setine faktör, güvenilirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır.Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla veri setine korelasyon
analizi uygulanmıştır. Kişiliğin duygusal dengesizlik boyutu ile akademik başarı (r= -0.185 p< 0,05) ve öğrenme
yaklaşma (r= -0.133 p<0,10) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif, performans kaçınma değişkeni (r= 0.189 p<0,05) ile arasında pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Geçimlilik boyutu ile akademik başarı (r= 0.202 p< 0,05) ve öğrenme yaklaşma (r= 0.296 p<0,001) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif, performans kaçınma değişkeni (r= -0.171 p<0,05) ile arasında negatif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır.
Dışadönüklük boyutu ile öğrenme yaklaşma değişkeni (r= 0.223 p<0,01)arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif
korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Sorumluluk boyutu ile akademik başarı (r= 0.155 p< 0,10), öğrenme yaklaşma
(r= 0.415 p<0,001) ve öğrenme kaçınma (r= 0.189 p<0,05) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif,
performans kaçınma değişkeni (r= -0.163 p<0,05) ile arasında negatif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Açıklık
boyutu ile öğrenme yaklaşma değişkeni (r= 0.426 p<0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon
ilişkisi bulgulanmıştır. Performans kaçınma yönelimi ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır (r= -0.218 p<0,01). Araştırma bulguları çalışma hipotezlerini büyük oranda
doğrulamaktadır.
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Günümüzde insanların büyük bir bölümünün kendilerini “iş”leri ile var ettikleri, çalışma üzerinde anlam bulmaya
yönelik bir arayış içerisinde oldukları görülmektedir (Pines, 1993; de Botton, 2008). Çalışma hayatı (kariyer),
kişinin anlam arayışı ve beklentilerine cevap aradığı ve kendini gerçekleştirmeye çalıştığı “anlam alanları”ndan
biridir. Modern hayatın önemli sorunlarından biri olan tükenmişlik, bu alanın kendi şartları ve gerekleri ile kişinin
işe/çalışmaya yüklediği anlam ve beklentileri arasında oluşan çelişkiye verilen tepkinin doğurduğu bir fenomen
olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel tehdit (Freudenberger, 1977: 26) olarak görülen tükenmişliğin doğasının
ve dinamiklerinin ortaya konması örgütlerin en önemli kaynağını oluşturan “insan”ın anlaşılması ve “çalışma yaşamında nereye doğru gidildiğinin öngörülmesi açısından” (Ergin, 1995: 1) önemlidir. “Subjektif kariyer başarısı,
tükenmişlik boyutları ile ilişkili midir?” sorusu, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. -İş tatmini ve yaşam
tatmini ile tükenmişlik arasındaki ilişki pek çok çalışmaya konu olmuştur. Ancak, kariyer tatmini ve tükenmişlik
ilişkisini ele alan çalışma sayısı çok azdır, bu alanın literatürde ihmal edildiği görülmektedir. -Bu çalışmada Maslach’ın üç bileşenli tükenmişlik modeli kullanılmakla birlikte; araştırma, Pines’in “varoluşçu perspektif”i (Pines,
1993; Pines ve Aranson, 1988; Pines ve Nunes, 2003) temelinde tasarlanmıştır. Viktor Frankl (2009), kişinin ana
motivasyon kaynağını, “hayatın anlamını bulma çabası” olarak açıklamıştır. Pines (1993), kişilerin hayatlarında
ölümden dolayı mana aramakta olduklarını, tükenmişliğin ise bu manayı bulamamalarından ortaya çıktığını belirtmektedir. Daha önceleri insanlar, hayatlarına din üzerinden anlam kazandırmışlardır. Günümüzde ise, çoğu kişiler
hayatlarındaki anlamı iş/çalışma üzerinden aramaktadırlar. Bireyler hayatlarına anlam kazandırmak için işe/çalışmaya odaklandıklarından, başarısızlık yaşamaları veya işin anlamını kaybetmesi durumunda varoluşsal kriz ortaya
çıkabilmekte ve dolayısıyla tükenmişlik yaşanabilmektedir. -Çalışanın arayışlarına, hedef ve beklentilerine ulaşma
derecesine ilişkin algısı veya hedef ve beklentiler ile kariyer çıktıları arasındaki varyansın ya da çelişkinin ölçülmesinde “kariyer tatmini” kavramının daha uygun olacağı varsayılmıştır. Kariyer tatmini, geleceğe ilişkin umut
algısını içermesi yönüyle de uygun olabilir. -Çalışma hayatına/alanına ilişkin yaşanan çelişkinin bir sonucu olarak
duygusal tükenme ve kişisel başarı hissinde azalma ortaya çıkar. Birey, duygusal tükenme ve kişisel başarı hissinde
azalma sonunda bir “başa çıkma stratejisi” (Monat ve Lazarus, 1977; Etzion ve Pines, 1986) olarak duyarsızlaşır.
Bu çalışmada duyarsızlaşma, Maslach Modeli ve Golembiewski Modelinden farklı olarak, tükenme sürecinin bir
sonucu olarak ele alınmaktadır. Kariyer tatmini Kariyer tatmini, kariyere ilişkin hedef ve beklentilere ulaşma derecesine ilişkin algıyı ifade eder. Kariyer tatmininin bir boyutunu, insanların kariyerlerinden elde ettikleri tatmin
ve kariyer başarıları oluştururken; diğer boyutunu ise, gelecekte elde etmek istedikleri kariyer ilerlemeleri için
bireylerin algıladıkları umut oluşturur (Nauta ve diğerleri, 2009). Greenhaus ve diğerleri (1990), çalışanların kariyer tatmininde beş temel faktörün önemini vurgulamıştır. Bu faktörler şöyledir; (KT1) kariyer başarıları, (KT2)
tüm kariyer hedeflerine ulaşma derecesi, (KT3) gelir hedeflerine ilişkin ilerleme derecesi, (KT4) kendini geliştirme
hedeflerine ilişkin ilerleme derecesi, (KT5) yeni beceri ve yetkinlik elde etme konusunda elde edilen ilerlemeler.
Kariyer tatmini, hedefler, beklentiler ve algı çerçevesinde şekillenen bir olgudur. Hedefler, duygusal sistem için
de önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir (Dianer ve diğerleri, 1999: 284). Bireyin sahip olduğu
hedeflerin içerikleri, türü, yapısı, hedeflere ulaşabilme, hedefleri doğrultusunda gösterdiği ilerleme gibi faktörler
bireyin duygularını ve memnuniyet düzeyini etkilemektedir (Deci ve Ryan, 2000; Brunstein, 1993; Job ve diğerleri, 2009; Headey, 2008). Bu yönüyle kariyer tatmininin yüksek ilişkili/etkili olduğu boyut, tükenmişliğin “duyuşsal” yönünü temsil eden duygusal tükenme boyutu olarak öngörülmektedir. Tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutu “davranışsal”, kişisel başarı hissi ise “bilişsel” boyutlar olarak değerlendirilebilir.Araştırma neden sonuç ilişkisine dayalı olarak açıklayıcı şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama tekniği ankettir. Örnekleme yöntemi ise kolayda
örneklemedir. Anket uygulaması ile bireylerin, kariyere ilişkin algıları ile psikolojik bir olgu olan tükenmişliğe
ilişkin sübjektif deneyimleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu ilişki araştırılmak üzere tasarlanan hipotezler şöyledir; H1: Kariyer tatmini ile duygusal tükenme arasında negatif ilişki vardır. H2: Kariyer tatmini ile duyarsızlaşma
arasında negatif ilişki vardır. H3: Kariyer tatmini ile kişisel başarı hissi arasında pozitif ilişki vardır. H4: Duygusal
tükenme ile duyarsızlaşma arasında pozitif ilişki vardır. H5: Kişisel başarı hissi ile duyarsızlaşma arasında negatif
ilişki vardır. Araştırmanın örneklemini Erzincan İlinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu okullarında görev
yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Erzincan İlinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu okullarında görev yapan
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öğretmenlerden 322’sine ulaşılarak ankete katılımı sağlanmıştır. Değerlendirmeye elverişli olmayan 15 anket
formu araştırmaya dâhil edilmemiş, veri seti 307 anketle oluşturulmuştur. Veriler SPSS 19 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler şunlardır: Ölçme Araçları Tükenmişlik Tükenmişliği ölçmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ölçek;
tükenmişliği, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi olmak üzere üç boyutta ölçmektedir.
Ergin (1992) tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan ölçek 22 ifadeden oluşmaktadır. Bu boyutlardan duygusal tükenme 9 madde (örneğin, “İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.”), duyarsızlaşma 5
madde (örneğin, “Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim.”) , kişisel başarı hissi 8 maddeden (örneğin, “Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum.”) oluşmaktadır. Orijinal ölçekte 7 basamaklı yanıt seçenekleri Türkçe uyarlamada 5’li Likert tipi (Hiçbir zaman, çok nadir, bazen,
çoğu zaman, her zaman) olarak düzenlenmiştir. Ergin (1992)’in araştırmasında tükenmişliğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları sırasıyla; .83, .67, .72, olarak hesaplanmıştır. Kariyer Tatmini Kariyer
memnuniyetini ölçmek amacıyla ise, Greenhaus’un 5 ifadeli kariyer tatmini ölçeği kullanılmaktadır (Greenhaus
ve diğerleri, 1990).Çalışmada, değişkenler arası ilişkiyi açıklayabilmek için, faktör, güvenilirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri yapılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden 5., 15. ve 21. ifadeler çıkartılarak
faktör yapısı desteklenmiştir. Faktörlerin güvenilirlik (iç tutarlılık) katsayıları Cronbach’s Alfa ile hesaplanmıştır.
Tükenmişlik ölçeği alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları sırasıyla; .858 (duygusal tükenme), .637 (duyarsızlaşma), .733 (kişisel başarı hissi) olarak hesaplanmıştır. Kariyer tatmini ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise .861
olarak hesaplanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla veri setine korelasyon analizi
uygulanmıştır.
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Dünyada inovasyonun önemi anlaşılmış; gelişmenin, büyümenin, verimliliğin ve karlılığın anahtarı olduğu keşfedilmiştir (Arslan, 2014). Düşüncenin sınırsız yaratıcı gücüdür. İnovasyon Latincede “innovatus” sözcüğünden türemiş; “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelmektedir
(Elçi, 2006a;s1). Türk Dil Kurumu tarafından “yenileşim” olarak dilimize çevrilmiş, son yıllarda iş dünyasında ve
akademide Türkçe karşılığı olarak “inovasyon” sözcüğünü kullanma yönünde genel bir kabulün oluştuğunu söyleyebiliriz (Arslan, 2014). İnovasyon; ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin en
önemli unsuru olarak görülmektedir (Elçin,2006a; Arslan, 2014). Ancak bu sayede ülkenin kaynaklarının ürün ve
hizmete dönüştürülmesi mümkün olur ve toplumsal değer yaratılabilir. İnovasyonla toplu, aynı kaynaktan daha
verimli, daha karlı getiriler elde edebilir. Bu bağlamda, inovasyon sadece ekonomik değil, toplumsal bir sistem
olarak ele alınabilir. 1996 yılında yayınlanan “İnovasyon Eylem Planı” ile birlikte Avrupa Birliğisomut adımlar
atmaya başlamış ve “ana hedefleri: inovasyon kültürünün yaygınlaşması, inovasyonu teşvik eden bir ortamın oluşturulması, araştırma çalışmalarında inovasyona odaklanılması şeklinde” belirlemiştir (Arslan, 2014). Elçin
(2006)’ne göre, Avrupa Birliği acilen ele alınması gereken ortak bir mesele olarak ele almaktadır. Dünyanın en
rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olma hedefinde, 2010 yılında, en önemli araç olarak tanımlanmıştır. Avrupa
inovasyona, ilgili politika araçlarıyla entegre olmuş tüm aktörlerin dahil olduğu bir konu olarak yaklaşmaktadır.
Küreselleşen dünyada rekabet gücü kazanmak için inovasyon yapmamak zorunludur. Bunun için toplumun her
kesiminde inovasyon kültürünün yayılması gerekir. Hem inovasyon kültürünün oluşturulması hem de inovasyon
için gereken insan günün yetiştirilmesi eğitim örgütünde yenileşme başka bir ifadeyle eğitimde inovatif yaklaşımların uygulanmasına bağlıdır. Ayrıca Elçi (2006a; s97)’nin de ifade ettiği gibi inovasyona dayalı bir ekonomide
ana kaynak ve sermaye beyin gücüdür. Bilginin en iyi şekilde kullanılabilmesi için en nitelikli insan kaynağı gerekir. Bu nedenle, eğitim ve insan kaynaklarına yatırım büyük önem taşır. Yenileşme bilincinin oluşmasını sağlayan ilk kurumsal yapılar eğitim örgütleridir (Taş,2007). Aynı zamanda okulların artık sadece eğitim yönüyle değil
ayrıca; topluma ve öğrencinin duygusal yanına da açık, toplumsal çeşitliliği kabul eden, teknolojiye duyarlılığı
yüksek, işgöreniyle işbirliği içinde olan, günümüz dünyasının rekabetçi ortamına hazır, değişime açık bireyler
yetiştirmesi beklenmektedir (Beycioğlu ve Aslan, 2009; Göl ve Bülbül, ). Bu bağlamda, eğitim örgütlerinde yeniliklerin yapılabilmesi ve yenilik yönetimi için, öğretmenlerin inovasyon kavramının farkında, önemini özümsemiş
olmaları gerekir. Eğitimde inovasyon çeşitli müfredat alanlarındaki akademik çıktıları geliştirmek için farklı yollar
sunan yaklaşımlar veya programlar meydana getirmektir (Lindsey, 2008; Bülbül, 2012). Özkan (2009)’a göre eğitimde inovasyon, eğitim sürecinin tüm öğelerini dikkate alarak, sistemde yenilikçilik ve yaratıcılığa yön veren,
yaratıcılığı geliştiren, eğitim kurumunun yönetim ve denetiminden, öğrenme-öğretme süreçlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri uygulayan, pratik bilgiyi uygulamaya dönüştüren, çıktılarını kontrol eden bir süreç ve sonuçtur.
Bubner (2009)’a göre, eğitimde inovasyon daha iyi bir performansa giden özgün bir yoldur. Elçin (2006a)’e göre
eğitimde inovasyon, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadarki süreci kapsayan, öğretmen ve yöneticilerin sürekli
eğitimini ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir faaliyettir. Literatürde ulusal inovasyon (Sungur, 2006; Arıkan,
2005; Arıkan, Durgut, Akyos ve Göker, 2003; Johnson, Edquist ve Lundvall, 2003), inovasyon göstergeleri (Özbek ve Atik, 2013; Kavak, 2009; OECD, 2006) inovasyon sistemi yaklaşımı ( Işık ve Kılınç, 2012; Koschatzky ve
Sternberg, 2000), inovasyon kültürü (Gökçekuş, 2008; Gökçekuş ve Yontar, 2008); okul yöneticilerinin yenilik
yönetimine ilişkin tutumları (Top, 2011; ); okul yöneticilerinin yenilik yönetimine yaklaşımları ve karşılaştıkları
sorunlar üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Ancak inovasyon kavramını tanımlamaya yönelik öğretmen veya
öğretmen adaylarının görüşlerinin araştırıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu değerlendirmeler ışığında çalışmanın temel amacı; eğitim sisteminde okullardaki inovasyon sürecinin etkili bir biçimde yapılandırılmasında, inovasyon kültürünün oluşturulmasında kilit rol üstlenmiş olan öğretmen adaylarının inovasyon kavramının tanımına
yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Bu çalışmanın literatürdeki eksikliğin giderilmesi açısından fayda sağlaya-
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cağı düşüncesindeyiz. Ayrıca eğitim örgütlerinde inovasyonun yapılabilmesi ve yenilikçi bireylerin yetiştirilebilmesi açısından öğretmen yetiştirme politikalarına katkı yapacağı kanaatindeyiz.Araştırma Deseni Bu çalışma nicel
yaklaşımla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırma modeli ise Tarama Modelidir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olup
araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesneyi değiştirmeden olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk,
2009; Fraenkel & Wallen, 2006). Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcılarını/çalışma grubunu 2014-2015 eğitimöğretim yılında Eğitim Fakültesinde farklı öğretmenlik bölümlerine/programlarına kayıtlı 140 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Bölüm/Program’a göre öğretmen adayları şu şekilde dağılmıştır: İlköğretim fen Bilgisi Öğretmenliği %28.6 (n=40), İlköğretim Matematik Öğretmenliği %35.7 (n=50), Bilgisayar Öğretmenliği %35.7 (n=50).
Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 9 madde içeren, öğrencilerin kişisel bilgilerini betimsel olarak ortaya çıkartacak demografik bilgiler (DB)’dir. İkinci bölüm
ise, araştırmacılar tarafından geliştirilen, Öğretmen adaylarının inovasyon kavramına yönelik tanımlamalarını belirlemek üzere “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (İTÖ)’dir. “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (İTÖ) yapılan alan taramasının ardından 40 madde içerecek şekilde oluşturulmuştur. Ölçek maddelerine verilecek cevaplar için sıklıkla araştırmacılar tarafından kullanılan 5’li likert tipi dereceleme tercih edilmiştir. Buna göre; dereceleme “Kesinlikle Katılmıyorum” (1), “Katılmıyorum” (2), “İki aradayım” (3), “Katılıyorum” (4) ve “Kesinlikle Katılıyorum” (5) şeklindedir. Uygulama grubu ve uzman görüşleriyle, ölçekte çeşitli düzeltmeler yapılmış ve madde sayısı 20’ye düşürülmüştür. 251 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin
analizleri SPSS 21 ve LISREL 8.82 paket programlarıyla yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, bir maddenin çıkarılması ile ölçek 15 maddeden oluşan son halini almıştır. Açıklanan toplam varyans
%71.19 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait, Cronbach Alfa katsayısının .88, RMSEA değerinin ise 0,077 olduğu belirlenmiştir.Alanyazında çalışmanın problem cümlesine uygun bir ölçek rastlanmadığı için inovasyonun tanımına
yönelik bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği’nin
yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçekte KMO değeri 0.92 olarak elde edilmiştir. Bu sonuca göre
elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. Ayrıca Bartlett testi değerlerine göre, sıfır hipotezinin 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedildiği anlaşılmaktadır (Büyüköztürk, 2002; Eroğlu, 2008) başka bir ifadeyle dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu belirtmektedir.
İlk aşamada, ölçeğin tek boyutlu olup olmadığını belirlemek üzere temel bileşenler analizi yapılmıştır. Daha sonra
temel bileşenlere göre Varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda madde yükü 0,30’un altında
olan iki ve yükü farklı faktörlere yayılan üç olmak üzere toplam beş madde ölçekten çıkarıldıktan sonra geriye
kalan maddeler üzerinde tekrar faktör analizi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda ölçekte kalan toplam 16 maddenin, iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Son hali ile 16 maddelik ölçeğin KMO değerinin 0,924; Bartlett
değerlerinin χ2=2822,483; sd=91; p<0.001 olduğu belirlenmiştir. Söz konusu faktörlerle açıklanan toplam varyans
%71.19 olarak bulunmuştur. Birinci faktör (kavramsal) için maddelerin faktör yükleri 0,929 ile 0,749 arasında,
ikinci faktör (finansal) için 0,849 ile 0,723 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları: İTÖ’nin
yapı geçerliğini test etmek üzere veriler üzerinde ilk olarak Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) ve Bartlett testleri yapılmış ve KMO= 0,858; Bartlett testi değeri ise χ2= 3233,664; sd=378 (p=0,000) olarak belirlenmiştir. Bu değerler
çerçevesinde, 15 maddelik ölçek üzerinde faktör analizi yapılabileceği anlaşılmıştır. Elde edilen bu sonucun ardından, ölçeğin yapı geçerliği çalışması için LISREL 8.82’de birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (Confirmatory Factor Analysis - CFA) yapılmıştır. Mevcut 15 maddenin, 2 ana faktöre bağlanması suretiyle, model kurularak
test edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörden oluştuğu
tespit edilen ölçeğin faktör yapılarını doğrulamaya dönük açımlayıcı faktör analizi 251 öğrenciden toplanan veriler
üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. DFA sonucunda, modifikasyon indekslerinden uygun olanların seçilip uygulanmıştır. Hiçbir sınırlama yapılmadan maksimum olasılık tekniği kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği değerleri χ2(sd=87, N=251)= 169.70, p<.001, RMSEA= 0.077, S-RMR= 0.043,
GFI= 0,88, AGFI= 0.83, CFI= 0.97, NNFI= 0.97 ve IFI= 0.97 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre tüm uyum
iyilik değerlerinin kabul edilebilir uyum gösterdiği belirlenmiştir. Matematik öğretmen adaylarının kavramsal bilgi
ortalamaları 3.44, finansal bilgi ortalamaları ise 3.36 bulunmuştur. Matematik öğretmen adaylarının inonasyon
kavramına yönelik farkındalık puan ortalamaları 3.42 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların puan ortalaması; “Çok
Düşük (1.00-1.79)”, “Düşük (1.80-2.59)”, “Orta, (2.60-3.39)”, “Yüksek (3.40-4.19)”, “Çok Yüksek (4.20-5.00)”
kategorileri içinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre katılımcıların inovasyon kavramının tanımına yönelik farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışma henüz tamamlanmamıştır. Analizler devam
etmektedir. Analiz sonuçlarında öğretmen adaylarının inovasyon tanımına yönelik farkındalıklarının motivasyon
türü, öğrenme yöntemleri, öğrenme şekli değişkenlerine göre farklılaşması beklenmektedir.

675

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

KAYNAKÇA
Arıkan, C., Durgut M., Akyos. M. ve Göker, A. (2003). Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye
İncelemesi ve Ülke Örnekleri, İstanbul, TÜSİAD-T/2003/10/362, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri
A.Ş.
Arıkan, C.. (2005). Ulusal İnovasyon Girişimi Basın Bildirisi. Sabancı Üniversitesi. İstanbul.
Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2009). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 166-186.
Bubner, D. (2009). Leading and benchmarking system-wide edu¬cational innovation. 9th International Confederation of Prin¬cipals World Convention. Retrieved December 15, 2010 from http://www.darryl.bubner@disciplinedinnovation.com.
Bülbül, T. (2012). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları. Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 14(1), 45-68.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi Dergisi, 8 (32)
Büyüköztürk, Ş. (2009) Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Elçi, Ş. (2006). İnovasyon: Kalkınmanın Rekabeti ve Anahtarı. Nova Yayınları, Ankara, s.1-3, 9-10, 17, 96.
Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. In: Kalaycı, Ş. (ed), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri , Ankara: Asil Pub: 321-331.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.).
New York: Mc Graw-Hill Companies.
Gökçekuş, Hüseyin. (2008). Türk Dünyasında Yüksek Eğitimde İşbirliğinin Geliştirilmesinde Gelecek Vizyonu
ve İnovasyon Kültürünün Önemi. (Yayımlanmamış Bildiri Metni).Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe. Kuzey
Kıbtıs Türk Cumhuriyeti.
Gökçekuş, Hüseyin-Aysel Yontar. (2008). “Vakıf Üniversitelerinde Geleceğin Planlanmasında İnovasyon Kültürü
ve Bilgi Yönetimi İlişkisinin Önemi.” (Yayımlanmamış bildiri metni) Türkiye’nin 2003 Vizyonunda Vakıf
Üniversiteleri Kongresi, Ankara, Atılım Üniversitesi, 3-4 Nisan.
Göl, E. Ve Bülbül, T. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen
Algıları.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Mersin University Journal of the Faculty of Education), 8(2),.97-109.
Işık, N. ve Kılınç, E.C. (2012) İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Ve İnovasyon’un Coğrafyası: Türkiye Örneği. Bilgi
Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. VII( I), 169-198.
Johnson, B., Edquist, C. and Lundvall, B.-A. (2003) “Economic Developmen and National Innovation System of
Innovation,” First Globelics Conference, Rio de Janeiro, November 3-6.
Kavak, Ç. (2009) Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri. Akademik Bilişim’09 - XI.
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
Koschatzky, K. ve Sternberg R. (2000) “R&D Cooperation in Innovation Systems-Some Lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS),” European Planning Studies, 8(4), 487-501.
OECD, EUROSTAT; (2006), Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, Çev.:
TÜBİTAK, Ankara: TÜBİTAK Yayını.
Özbek, H. ve Atik, H. (2013) İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki
Yeri: İstatistiksel Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 42, Temmuz-Aralık, pp 193-210.

676

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Özkan, H. H. (2009). Meslek Teknik Eğitiminde İnovasyon. The first International Congress of Educational Research, “Trends and Issues of Educational Research”, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Sungur, O. (2006) “Bir Başarı Örneği Olarak Finlandiya Ulusal İnovasyon Sisteminin Analizi: Aktörler, Roller,
Güçlü ve Zayıf Yönler,” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(4),120-145.
Taş, S. (2007). Eğitimde Yenileşmenin önündeki engeller (Dört Köşe Tekerlekler). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 183-192.
Top, M. Z., (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Marmara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Anahtar Kelimeler:Eğitimde inovasyon, farkındalık, öğretmen adayı, inovasyon.

677

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Sosyal Sermaye Kuramı Bağlamında Öğretmen Rotasyonu

Ayhan DİREK

Doç. Dr. Ali ARSLAN

Problem Durumu Eşit sorumluluklar altında personelin çeşitli ve değişik yerlerde çalışmalarına olanak vermek
suretiyle yarışma ortamının yaratılması (Tortop, 1994: 254) olarak tanımlanan iş rotasyonunun amacı, işgörenlerin
belli bir süre bir görevde çalıştıktan sonra yapabileceği görevlere belli sürelerde geçişini sağlama işin işgörene
daha anlamlı gelmesini, çeşitlenmesini sağlayabilmektir(Şan, 1979: 2). Rotasyon, personelin değişik zamanlarda
ve yerlerde, değişik görevler yapmasıdır. Personelin yerine getirdiği işlerin rutin ve benzer olması durumunda, iş
genişletme ve iş rotasyonu tekniklerinin fazlaca yarar sağlamayacağı(Can, 2009: 121) göz önüne alındığında, uygulanması düşünülen rotasyonun amacının verimliliğe hizmet edecek şekilde planlanması gerekmektedir. Sosyal
sermaye bugün başta sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi olmak üzere birçok disiplinin kendisinden yararlandığı bir
kavram haline gelmiştir (Arrow, 1999:3; Durlauf, 2002: 459; Lochner ve diğ., 1999:260; Aktaran: Altun ve Hira,
2011: 113). Önceleri sosyal sermayenin “moda bir kavram” olarak bir süre gündemde kalacağı ve sonra unutulup
gideceği endişesi taşınsa da kavramın zaman içinde çağın ruhunu yakaladığı ve her geçen gün bilim dünyasında
şöhretini artırdığı görülmüştür(Altun ve Hira, 2011: 113). Putnam’ın, karşılıklı normlar, sivil katılım normları ve
sosyal güven şeklinde üç temel bileşenden meydana geldiğini belirttiği sosyal sermaye, (Putnam, 2001:1), Coleman’a göre, “Social Capital in the Creation of Human Capital (Beşeri Semayenin Yaratılmasında Sosyal Sermaye)” isimli makalesinde “sorumluluklar ve beklentiler, bilgi kanalları ve sosyal normlar”dan oluşmuştur (Coleman 1988:95). Fukuyama, “güven” kavramını öne çıkararak; grubun üyelerinin, gruptaki diğer üyelerin de dürüstçe davranacaklarına inandıkları zaman, diğeri için bir şeyler yapmaya daha gönüllü olduğunu ileri sürmektedir.
Sosyal sermaye oluşumu için tüm toplumlarda aynı reçetenin geçerli olamayabileceğini, sosyal sermaye birikiminin farklı süreçlerde gerçekleşebileceğini belirten Fukuyama, ülkelerin siyasi ve anayasal altyapılarının belirleyici
olmadığına dikkat çekerek, örnek olarak Latin Amerike ülkelerini vermektedir (Fukuyama, 2000:20). Sosyal sermayenin zararlı yönlerinin diğer sermaye türleri için de geçerli olduğunu görmek gerekmektedir(Fukuyama,
2000:26; Fukuyama, 2001:8). Bourdieu’nun sosyal sermaye anlayışında daha çok kurumsallaşma, bağlantılar (ağlar) ve bu bağlantıların getirdiği kazanımlar ön plana çıkmaktadır(Bourdieu, 2010:63). Bourdieu’ya göre sosyal
sermayenin önemli tarafı onun diğer sermaye çeşitleriyle değişime açık olmasıdır (Portes, 1998, 4). Field’e göre
ise, sosyal sermaye ilişkisel bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Sosyal sermaye yalnızca bireylerin diğerleriyle bağlar oluşturdukları hallerde değil, aynı zamanda grubun ortak değerlerini içselleştirdikleri yerlerde kaynaklara erişim sağlar(Field, 2008:202). Fukuyama, kavramın bilimsel olarak nasıl ölçüleceği konusunda bir fikir birliğine
varılamadığını belirterek (Fukuyama, 2001:12), bu durumun, sosyal sermaye kavramının en zayıf noktalarından
birisi olduğunu belirtmektedir. Tüm bu farklı ele alış ve değerlendirmelerden sonra Arslan’ın da belirttiği gibi,
“Fiziki sermayeye kıyasla ölçülmesi daha zor olan beşeri ve sosyal sermaye; dolayısıyla potansiyeli çok büyük
olmasına ve öncelikli bir konumda bulunmasına rağmen yeterince değerlendirilemeyen insan kaynağı, genellikle
zayi edilen ve optimal bir faydaya dönüştürülemeyen bir kaynak olmaktadır (Arslan, 2012: 230).” denilebilir. Bu
çalışmanın amacı, soysal sermayenin önemine dikkat çekmek ve uygulanacağı dile getirilen rotasyon uygulanması
ile ilgili olarak, öğretmenlerin hem kendi hem de kurumları açısından öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu
çalışmada hedef kitlenin görüşlerinin ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmakta ve rotasyona tabi öğretmenlerin
rotasyonlarının; rotasyon konusundaki düşüncelerinin dikkate alınarak yapılmasına katkı sağlayarak, sosyal sermaye kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır Bu açıdan, çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Diğer nitel yöntemlere
benzer şekilde durum çalışması da; örgütün doğal çevresi içinde gerçekleştirilmektedir. Amaçlı örnekleme çoğu
durumda, olgu ve olayların ortaya koyulmasında ve açıklanmasında yararlıdır. (Yıldırım ve Şimşek, 2011:107)
Araştırma yukarıda açıklanan yöntem doğrultusunda belirlenen 21 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Görüşmede kullanılacak sorular hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili
alanyazın taraması yapılmış, mevzuat incelenmiş ve konuya ait içerik belirlenmiştir. Bu işlemin ardından görüşme
formunda yer alması düşünülen sorular oluşturulmuştur. Araştırma konusunda yeterli olacağı düşünülen 7 soru,
uzman görüşü alınarak ve alanyazın incelenerek 3’e düşürülmüştür. Görüşme yapılan öğretmenlere (K1, K2 gibi)
kod yerine, gerçek isimlerinin dışında başka adlar verilerek (Ayşe Öğretmen, Ahmet Öğretmen gibi) adlandırılmıştır. Öğretmenlerin rotasyon konusunda ne düşündükleri, hem kendileri hem de çalıştıkları kurumlar açısından
olumlu/olumsuz yönleri ile rotasyonun yapılıp yapılmaması veya yönteminin nasıl olması hususundaki sorulara
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cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlere aşağıdaki sorular yöneltilerek verdikleri cevaplar, kendilerinin izni alınarak yazılı ve sesli kaydedilmiştir: 1- Uygulanması düşünülen öğretmen rotasyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu bağlamda; 2- Yapılması düşünülen öğretmen rotasyonunun öğretmenlere ve okullara
yansıyabilecek olumlu/olumsuz olası etkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir? 3- Öğretmenlere uygulanması düşünülen rotasyon uygulamalı mıdır? Uygulanırsa nasıl uygulanması gerektiği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun rotasyon uygulamasına olumlu bakmadıkları yönünde görüşlerini dile getirerek çeşitli gerekçeler ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmanın dışında bu alanda yapılan diğer araştırmalara bakıldığında da benzer sonuçlar görülmektedir. Kayıkçı ve diğerlerinin (2015), Arlı ve Tercan’ın (2013), Memişoğlu ve
Dilekçi (2012)’nin araştırma sonuçları ile bu araştırmanın sonuçları kısmen örtüşmektedir. Araştırma sonuçlarına
göre, birçok öğretmen, rotasyonun adaletli yapılacağına inanmadığından okullarda sosyal sermayenin zedelenmemesi ve örgütün, rotasyon gibi sonuçları açısından tartışmalı bir sürece girişmeden daha önce, çalışanlar ile arasındaki bu güven bunalımını giderecek ve zedelenen adalet algısını onaracak önlemler alması gerekmektedir. Bu
araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 1. Bakanlıkça uygulanması düşünülen rotasyon uygulanmasının,
araştırmamızın uygulandığı örneklem grubu tarafından kurum yararına olduğuna inanılmamaktadır. 2. Bunun ön
araştırılması yapılmış olsa bile bu kitleye yeterli bilgi ulaşmamış ve dirençler söz konusudur. 3. Yeterli bilgi ulaşmış olduğunu varsayılsa bile, yılların oluşturduğu sosyal ve kültürel birikim nedeni ile birçok kişi sosyal ve maddi
açıdan zarar görecektir. Bu nedenle rotasyon eski personele değil, yeni başlayanlara uygulanmalıdır. 4. Eğer idari
faydalar açısından uygulanması bir zorunluluk ise, sosyal sermayenin zarar görmemesi için hedef kitle ile iletişim
çalışmaları artırılmalı, öğretmenlerin bu konudaki dirençlerini azaltacak çalışmalar ve motivasyonları kırılmadan
bunun gerçekleştirilmesi yoluna gidilmelidir.
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Yapılandırmacı Kuramın Felsefi Temelleri

Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN

Dolgun ASLAN

Düşünce tarihinde felsefi yaklaşımların; ontolojik gerçekliğin algılanışı, bu gerçekliğe ilişkin epistemolojik yansımalar, bilen özne ile varlık arasında nasıl bir ilişki olduğu, bilginin kaynağı, değeri, sınırları, doğru bilginin
imkanı gibi konularda farklı fikirler sergiledikleri söylenebilir. Dewey (1996)’e göre, her eğitim sistemine ait değişim ve yenilikler belli bir felsefeyi düşünceye dayanır. Eğitim sistemleri felsefi yaklaşımların zorunlu birer sonucu olarak ortaya çıkarlar. Aydın (2006)’a göre, kavramsal yönüyle bakıldığında yapılandırmacılık, ontolojik ve
epistemolojik bir temele vurgu yapar. Ona göre, yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil de bilgi, öğrenme ve bilginin doğası ile ilgili bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim felsefelerinin temelini oluşturdukları
öğretim kuramlarının etkili ve verimli öğretim süreçlerinin elde edilebilmesine imkan verebilmeleri için öncelikle
ilgili eğitim felsefelerinin ve dayandığı felsefi yaklaşımlara ait temel anlayışların açık seçik ortaya konması gerekir. Karadüz (2010)’e göre yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine, bilginin ne olduğuna ilişkin
bir öğrenme felsefesidir.
Bu açıdan eğitim felsefelerinin dayandıkları felsefi yaklaşımlara ait ilkelerin, bilgi, gerçek ve öğrenmenin gerçekleşmesiyle ilgili konulara yönelik görüşlerinin (Aslan, 2007; Sönmez, 2007; Şimşek, 2004) açığa çıkarılmasının
önemli bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. Arslan (2010), bilginin kaynağının ve bilginin doğruluk değerinin ne olduğu
ile ilgili olarak çeşitli fikirlerin felsefe tarihinde dile getirildiğini belirtir. Bilginin ontolojik ve epistemolojik gerçekliğini; bilginin kaynağı nedir, bilginin doğruluk değeri nedir, doğru bilginin ölçütü nedir, insan her şeyi doğru
olarak bilebilir mi ve doğru bilginin mümkün olup olmadığı? sorularıyla sorgulanmaya çalışıldığına vurgu yapar.
Yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri göz önüne alındığında öğrenme olgusuna ilişkin olarak şu ilkeler ileri
sürülmüştür; bilgi birey tarafından aktif olarak yapılandırılmaktadır. Öğrenmede içinde bulunan çevreyle, bağlamla etkileşim içinde gerçekleşir.
Öğrenme deneyimlerden, brincil bilgi kaynaklarından anlam çıkarma sürecidir. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınır. Üst düzey bilgi ve becerilerin kazanımın önemli görülür. Yeni ve eski öğrenmelerle yeni zihin
şemaları oluşur, bu açıdan bilgi özneldir. Öğrenme ve dil iç içedir. Bilginin değişkenliği ve problem çözme becerisi
esas alınır. Alternatif ölçme araçlarıyla değerlendirmeye gidilir. Öğretim programları tümdengelim yoluyla ve
temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir. Gerçek yaşamla ilişki kurulur (Brooks & Brooks, 1999; Glasersfeld
1992; Koç, 2007; Oğuz, 2008; Şimşek, 2004). Bu çalışmada, “Yapılandırmacı kuramın ontolojik ve epistemolojik
temellerinin dayandığı görüşler nelerdir?” sorusu araştırmanın problemi olarak ele alınmıştır.
Bu araştırmada literatür taraması yoluyla çalışmalar sürdürülmüştür. Bu süreçte birincil kaynakları ve ikincil kaynaklardan yararlanarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Kara, (2014)’ya göre birincil kaynaklar, orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırman raporları ve tezler
bu gruba girer. İkincil kaynaklar, orijinal bir araştırmayı özetleyen ve ansiklopedi veya dergilerde yer alan makalelerdir. Çolak (2012)’a göre, araştırılan konu ile ilgili var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya
literatür tarama denir. Literatür taraması sırasında araştırmacı, ele aldığı konu paralelinde olan aynı ya da benzer
konularda yapılmış çalışmaları inceleyerek kendi çalışmasının literatür içinde nerede yer alacağı hakkında bir fikir
sahibi olur. Bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği alanda, ilgili uzmanlık dalının kitap, dergi, makale gibi çeşitli
biçimlerde ortaya konmuş yapıtların tamamını dile getirir. Bu çalışmada ön kaynak taraması ile felsefe tarihinde
yapılandırmacı yaklaşımın temel anlayış ve ilkelerine uygun felsefi yaklaşımlar ve bu yaklaşımları ileri süren filozoflar belirlenmeye çalışıldı. Daha sonra detaylı kaynak taramasıyla belirlenen konu başlıklarına göre; uzmanlardan, kütüphanelerden, arşivlerden, kitaplardan, dergilerden, tez ve makalelerden yararlanılmaya çalışılarak kaynak taraması yapıldı.
Yapılandırmacı yaklaşımın ontolojik ve epistemolojik temeli ele alındığında bilginin ne olduğu, nasıl elde edildiği,
varlığın algılanışı, kültür, sosyal çevre ve dilin algı ve öğrenmedeki etkisi noktasında pozitivist anlayışın tezlerine
bir karşı duruşun sergilendiği gözlenmektedir. Ontolojik gerçekliğin olamayacağına ilişkin farklı yorumların gözlendiği, bilginin bireysel bilinç tarafından yapılandırıldığı görüşü ileri sürülmektedir. Doğru bilgi mümkün müdür,
tüm insanların üzerinde anlaşabilecekleri ortak doğru, ortak iyi ve ortak estetik yargılara ulaşılması olası mıdır?
gibi sorulara cevap aranmış ve genel kanaat olarak nesnel bilgiye ulaşılması mümkün değildir. Farklı dil, din,
kültür ve bireysel değerlere, farklı sosyal çevreye rağmen ortak bir yargıya ulaşılması mümkün değildir. Bundan
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dolayı yapılandırmacı yaklaşımı benimseyenler, nesnel bilginin varlığını ileri süren davranışçı ve pozitivist anlayışın büyük bir yanılgı içinde olduğuna ilişkin kabul vardır. Yapılandırmacı anlayışın felsefi temeli irdelendiğinde
bilginin belirleyicisi olarak dış gerçeklik değil de bilişsel yapı esas alınmaktadır. Bilgiler zihinsel yapının bir ürünü
olarak ortaya çıkar görüşü hakimdir. Her birey ve her kültürün ileri sürdüğü gerçek eşit düzeyde doğruluk değerine
sahiptir.
Öğretim kuramı ve eğitim felsefesinin kökenine ilişkin görüşlerin açığa çıkarılmasıyla, insan nasıl değerlendirileceği, eğitimin ne olduğu, eğitimin hangi amaçları esas alması gerektiği, kimin niçin ve nasıl eğitilmesi gerektiği,
eğitim sürecinde nitelikli kazanımların, içeriğin, öğretim sürecinin, değerlendirme etkinliklerinin ne olacağı? gibi
boyutlarda etkili ve verimli kararların alınması ve öğretim sürecinin yapılandırılması yoluna gidilebilir. Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı felsefi kökeni irdeleyerek; bilgi, bilim, varlık, ahlak, sanat, siyaset ve din gibi konu
alanlarına ilişkin yaklaşımların daha da belirginleştirilmesine gidilebilir. Yapılandıramcı yaklaşımın felsefi boyutta kuramsal temellini dayanaklandırarak, davranışçılık, modernizm, pozitivizm ve bunların uzantısı olan çeşitli
kuram ve paradigmalara karşı daha güçlü argümanlar geliştirilebilir.
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Üstün Zekalı ve Yetenekli (Özel Yetenekli) Bireylerin Eğitimde Destek Eğitim Odalarının Değerlendirilmesi-İstanbul Örneği
Dr. Nüket AFAT

Her birey birbirinden farklı özelliklerle dünyaya gelmektedir. Bununla birlikte, her birey, bireysel farklılıklarını
ve ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim ortamlarına ihtiyaç duymaktadır. Kendini gerçekleştirme sürecinde, bireyin
sahip olduğu potansiyeli ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmesi için uygun ortam ve fırsatların bireye
sunulması gerekmektedir. Bireysel farklılıkları yaratan özelliklerin başında zeka ve yetenek gelmektedir. Zekâ,
yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik gibi alanlarda akranlarından daha yüksek düzeyde
performans gösteren bireyler, MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre üstün yetenekli birey olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, özel
yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak,
ülkelerine ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak yer almaktadır. Ülkenin teknolojik, ekonomik,
siyasi ve askeri anlamda güçlenmesi, bilim ve teknoloji üretip geliştirebilecek seviyede yer etmesi açısından özel
yetenekli bireylere eğitim desteği şarttır. Üstün/Özel yetenekli bireyler de sahip oldukları potansiyel ile kendilerini
gerçekleştirebildiklerinde toplum için büyük katkılar sunabilecek bir gruptur. Bu sebeple özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır (14 Eylül 2011
tarih, 28054 sayılı resmi gazete). Ulusal mevzuat çerçevesinde özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kapsamında yararlanabilecekleri yegane fırsatlardan biri destek eğitim odalarıdır. Öğrenci, okulunun bağlı bulunduğu
Rehberlik Araştırma Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucu “Özel Yetenekli Birey” tanısı alır ise, Eğitim
Tedbiri olarak: Temel Eğitimde ise Zenginleştirme A( Bilim Sanat Merkezi + Sınıf İçi Uygulamalar + Destek
Eğitim Odası ), Orta Öğretimde ise Zenginleştirme B ( Sınıf İçi Uygulamalar + Destek Eğitim Odası ) tedbiri
uygulanmaktadır. Bu sayede tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, okullarındaki (varsa) destek eğitim odasından
yararlanabilmektedirler. Destek Eğitim Odası, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde “Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları
alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam” şeklinde tanımlanmaktadır. Destek eğitim
odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Destek
eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır ve öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanır. Bunun yanında, gerektiğinde eğitim
performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. İstanbul’da her yıl yaklaşık
olarak 200 bin öğrenci 1. Sınıfa başlamaktadır. Evrensel standartlara göre bu grubun %2’si Özel Yetenekli olduğundan her sene 4 bin özel yetenekli öğrenci İstanbul’da okula başlamaktadır. İstanbul genelinde farklı engel türlerine hizmet veren 61 özel eğitim okulu bulunurken, özel yeteneklilere yönelik bir örgün eğitim özel eğitim kurumu bulunmamaktadır. Farklı engel grupları rehabilitasyon merkezlerinden devlet desteği ile ücresiz özel eğitim
imkanlarından yararlanırken özel yetenkli öğrencilere yönelik böyle bir hak bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, sayıları sınırlı olan ve okul dışı zamanlarda destek veren BİLSEM’ler ve örgün eğitim içinde
bulunan destek eğitim odaları özel yetenekli öğrencilerin eğitimini farklılaştırmaktadır. Özel yetenekli öğrencilere
yönelik uygulanan özel eğitim faaliyetlerinin niteliksel ve niceliksel olarak artması bireylerin mutluluğu ve toplumsal gelişme için öncelikli görülmektedir. Bu kapsamda Araştırmanın amacı İstanbul İlindeki destek eğitim
odalarının incelenerek bu kapsamda verilen eğitimin kalitesinin artırılmasına destek sunmaktır.
Araştırmanın yöntemi betimsel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan; araştırmaya konu olan, birey ya da nesneyi kendi koşullarında içinde olduğu biçimiyle tanımlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2007). Araştırmanın evreni İstanbul
İlindeki ilk ve orta dereceli okullar oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formundan elde edilen veriler, İstanbul’daki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullardan toplanmıştır. (1300 İlk Okul ,
1179 Orta Okul, 113 İmam Hatip Orta Okulu ve 787 Orta Öğretim Kurumu ). Anket formu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden resmi yazı ile gönderilmiş ve tüm okullardan geri bildirim alınmıştır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile İstanbul ilindeki okullarda açılmış olan ve açılması planlanan destek
eğitim odaları, odaların fiziksel niteliği ve doananımı, bu odalarda görevlendirilen öğretmenler ve bu odalardan
eğitim alan öğrencilerin özellikleri hakkında veriler toplanmıştır.
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Yapılan araştırma sonrasında •Örgün eğitim içindeki özel yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanma durumunu, •Özel yetenekli öğrencilere, destek eğitim odalarında eğitim veren eğitim veren öğretmenlerin
durumunu, •Destek eğitim odalarının niteliklerini, • Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarından yararlanma durumunu tespit edebilmek beklenen sonuçlardır. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda destek eğitim
odalarından yararlanan öğrencilerin % 6’sını özel yetenekli bireyler oluşturmaktadır. Il genelindeki özel yetenekli
öğrencilerin %96’sı özel eğitimden yararlanamamaktadır. İl genelindeki destek eğitim odalarında özel yeteneki
bireylere eğitim veren öğretmenlerin % 80’I konuyla ilgili hizmetiçi eğitim almamıştır.
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Okul Öncesi Çocuklarında Görsel Öğrenme ve Dikkat Becerisine Yönelik Geliştirilmiş Oyuncaklarla Eğitim Almış İle Almamış Çocukların Görsel Algılama Düzeylerindeki Etkisi
AYŞEGÜL ÖZTÜRK

Uzman NURAY ERAN

Küçük yaştaki çocuklar her gün yeni bilgilerle karşılaşmakta ve bu bilgileri ya önceden edinmiş olduğu kavramlarla ilişkilendirmekte ya da yeni kavramlar geliştirmektedirler. (Aktaş Arnas, 2004). Okul öncesi eğitim, 0–6
yaşları arasında çocuğun çok yönlü gelişimini destekleyerek, yaşamı boyunca sürecek olan öğrenmenin temelinin
atıldığı, sistemli ve bilinçli bir eğitim sürecidir (Tuğrul, 2006). Cin (1989) okul öncesi eğitim ortamlarını “çocukların bir program çerçevesinde tüm gelişimlerine yardım etmek, hızlandırmak ve ilköğretim okullarına temel oluşturmak üzere düzenlenmiş mekânlar” olarak tanımlamıştır (Akt. Demiriz ve diğ., 2011). Eğitim programlarında
kavramları öğrenmenin önemli bir yeri vardır. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programında çocuklara kazandırılması hedefleri kavramları, boyut, ölçü, duyu, duygular, zaman, yer, yön, renk, sayı,
şekil, ve diğer kavramlar şemalarında yer vermiştir. (MEB, 2006). Kavram eğitiminin amacı, insanların çevresindeki çok sayıda bulunan uyaranları, belirli şemalar dahilinde seffaflaştırarak, ortamın karmaşıklığını en alt düzeye
düşürerek insanların çevresine daha kısa sürede uyum göstermesine yardımcı olmaktır. İnsanlar çevresindeki uyaranları aynı yönde bakmayı, seçmeyi ve kavramsal olarak aynı şemalar halinde birleştirmeye çalışır. Böylece kavramlar yardımıyla çevremizdeki cisimleri gruplayabilir, arasındaki ilişkileri görebiliriz (Ünal, 2013). Frostig
(1964) da görsel uyaranları tanıyarak onları ayırt ederek, önceki deneyimlerle yorumlama yeteneğidir. Görsel algılamanın tek özelliği iyi görme yeteneği değildir. Görsel uyaran zihinde canlandırmaktadır. Bir kişi bir nesneyi
fark etmesi duyusal bir harekettir, fakat onun ne olduğunu bilmesi ise düşünme olayını gerçekleştirir. Görsel algılamanın etkisi hemen hemen tüm davranışlarımızda vardır.(Kaya, 1989). Erken çocukluk döneminde, görsel algı
gelişimleri destekleyici çalışmalar vardır. Çocukların oynayarak öğrenmelerini, kavramları öğrenerek geliştirmelerini sağlayarak onların bilişsel gelişimlerine faydalı eğitici oyuncaklardır. Seçilen oyuncakla oynayan çocuğun,
oyuncağı amacına yönelik yönergeler doğrultusunda belli bir zaman sürecinde etkinliğe devam ederek davranışı
kalıcı olmasını sağlarlar. Bu oyuncaklar doğrultusunda olay ve objeler arasındaki parça-bütün ilişkisi, sebep sonuç,
benzerlik ve farklılık, şekil-zemin ayrımı yapma, el-göz koordinasyonu, bilişsel gelişimi, ince motor gelişimini
destekleyeci, problem çözme becerisi, karşılaştırma ile olayları oluş sırasına göre sıralayarak ve gruplayarak zihinde tutma, karar verme, akılda canlandırma yetenekleri olaylar ve objeler arasında gelişmektedir. Bu sayede bu
oyuncakları oynayan çocukların algılama, dikkat toplayabilme ve deneme yanılma yoluyla problemlere çözümler
üretmesine katkı sağlamaktadır.( Akt. Akaroğlu ve Dereli, 2012)
Bu araştırma, okul öncesinde eğitici oyuncaklarla verilen eğitimde alan ve almayan çocuklara görsel algı ve dikkat
eğitimi etkinliği dahilinde, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ile çocuklardaki görsel algı ve dikkat düzeylerine
etkisinin incelendiği bir araştırmadır. Bu çalışma, 3x3 faktörlü deneme modelini (Split-Plot Faktöryel) ön test, son
test ve kontrol gruplu desen uygulanmıştır (Karasar, 1999; Büyüköztürk, 2001). Çalışma Grubu Çalışma grubunu
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Düzce ili Çilimli ilçesi okul öncesi (anaokulu-anasınıfı) okullarında öğrenim
gören 5 yaş çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada deney grubunda 38 kız (%51,3), 36 erkek (%48,6); kontrol grubunda; 38 kız (%52,0), 35 erkek (%47,9) olmak üzere araştırmaya toplam 147 çocuklara Dr. Marianne Frostig
Gelişimsel Görsel Algı Testi araştırmacılar tarafından çocuklara tek tek uygulanmıştır. Veri Toplama Aracı Çocuklardaki görsel algı gelişimlerini belirlemek için Frostig tarafından geliştirilmiş "Frostig Gelişimsel Görsel Algı
Testi" kullanılmıştır. Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, 1961 yılında geliştirilmiş görsel algı testi,
öğrenme sorunu yaşayan çocuklarla uzun zaman klinikteki çalışmalar sonucunda geliştirmiştir. Test, 3-9 yaşlar
arasında 2116 normal gelişim gösteren çocuklarla yapılan çalışmalar bitiminde standardize yapılmıştır (Tuğrul
vd., 2001; Çalık, 2003 ). Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi 5 yaşındaki çocuklar için güvenirlik
çalışması yapılmış , testte temel alt basamaklarının devamlılık katsayısının tümü 0.01 seviyesinde önemli olduğu
belirlenmiştir. Okul öncesi çocuklar ile birinci sınıfa giden çocuklar için inceleme aracı olarak kullanıldığı gibi
öğrenme sorunu yaşayan çocuklar içinde kullanılabilinir. Ayrıca klinik değerlendirme aracı olarak da kullanılabilmektedir. (Akaroğlu ve Dereli, 2012) Verilerin Analizi Çalışmanın bağımsız değişken ile geliştirilmiş eğitici oyuncaklarla verilen eğitimde, eğitici oyuncaklar verilmiş görsel algı eğitiminde alan ve almayan çocuklara bağımlı
değişkenleriyle cinsiyet ve Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi sonucunda çocuklardaki görsel algılama seviyeleridir. Çalışmada, çocuklara Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ilk önce ön test olarak uygulanmış,
sonra deney grubuna, haftada iki gün, günde 40 dakika, 18 hafta boyunca geliştirilmiş eğitici oyuncaklarla görsel

686

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
algı eğitimi uygulanmıştır. Okul öncesi çocukların görsel algılarını geliştirmek için eğitici oyuncaklarla verilmiş
eğitimin görsel algı düzeyleri etkisinin belirlendiği bu çalışmada, veri analizi için SPSS 15.0 programı kullanılarak,
One Way Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi), Independet-Samples t test (İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi), Paried t test (İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ) uygulanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, çocukların görsel öğrenme ve dikkat becerisine yönelik geliştirilmiş oyuncaklarda görsel
algı becerilerin etkisinin incelenmesidir.Görsel algı ve dikkat gelişimi için geliştirilmiş eğitici oyuncaklarla Dr.
Marianne Frostig geliştirmiş olduğu beş görsel algı alt basamağına uygun olarak hazırlanmıştır. Deney grubuna,
haftada iki gün, günde 40 dakika, 18 hafta boyunca , hazırlanmış eğitici oyuncaklarla, görsel algı ve dikkat becerisine yönelik eğitim verilmiştir. Frostig geliştirmiş olduğu "Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi" eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, eğitici oyuncaklarla verilen görsel algı ve dikkat eğitimi alan ve almayan çocuklarda farklı sonuçlar elde edilmiş, Frostig gelişimsel görsel algı ve dikkat düzeylerini eğitimini alanlarda, görsel algı becerilerinde olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ön test, son test ve kalıcılık testi, görsel algı alt basamağında cinsiyetler açısından karşılaştırıldığında önemli düzeyde bir farklılık görülmemiştir. Kaya (1989), okul öncesine devam eden dört beş yaş
aralığındaki çocuklara görsel algı becerilerinin etkisini belirlemek için Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel
Algı Eğitim Programı uygulanmıştır. Deney grubu ve kontrol grubundaki çocuklara Frostig Gelişimsel Görsel Algı
Eğitim Etkinliği dahilinde ön test-son test uygulamış, ve eğitim etkinliği alan ve almayan çocuklar arasında fark
ise; eğitim alan çocukların lehine artışlar fark edilmiştir. Fakat, dört yaşındaki çocukların mekân-konum ilişkilerini
algılanması ve mekansal alt basamaklarında deney grubunda ve kontrol grubunda önemli farklılık bulunmamıştır.
Diğer alanlar ise görsel algılama becerileri bakımından farklar, olumlu bulunmuştur. Araştırmaya katılan okul
öncesi çocukların erkek ve kıza göre, Şekil-Zemin İlişkisi, Görsel Ayırt Etme, Eşleştirme ve Nesneler Arası Konum İlişkisi becerileri aşamaları tamamlama süreleri incelendiğinde çocukların cinsiyetler arasında anlamlı bir
farkın olmadığı görülmüştür. Tuğrul, Erkan, Aral ve Etikan (2001), 6 yaş çocukların görsel algı düzeylerinde
“Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Programının” etkisi incelenen çalışmalarda da buna yakın sonuçlar elde
etmişlerdir. Öneriler Araştırmada erken çocukluk döneminde görsel algı becerilerinin geliştirilmesi için 3-4 yaş
grubu çocukları üzerinde bir çalışma yapılması yararlı olabilir. Erken çocukluk döneminde, sosyo kültürel düzeyde, anaokulu eğitim almamış çocuklara geliştirilmiş eğitici oyuncaklarla eğitim verilerek, görsel algı becerilerinin geliştirecek çalışmalar hazırlanmalıdır. Bu sebeple, görsel algı ile ilişkili olan bu tür etkinliklerin erken çocukluk dönemi yıllarından itibaren eğitim etkinliklerinde yer alması sağlanmalıdır.
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Ellerimizin en önemli özelliği, onları bir araç olarak kullanabilmemizdir. Elin asıl işlevleri; yakalama ve kavramadır. Kavrama, başparmağın diğer parmaklarla yüzyüze getirilebilmesi ve bükülme yeteneğiyle oluşur (Tok,
1998). Refleksif kavramayla başlayan bu süreç; bilinçli kavrama ve alet kullanımıyla devam eder (Bilir, 1994).
Kalem kavrama, yazı yazmanın gerçekleşebilmesi için ön gerekliliktir. Kalem tutmaya ilişkin ilk bilgiler, okul
öncesi dönemde anne-babalar tarafından verilmektedir. Çocukların yazma hareketlerine dikkat etmeye başlamaları, onların “yazmak için hazır” olduklarının bir göstergesidir (Nutbrown, 1994). Özellikle kalemle tanışma ve ilk
yazma deneyimlerinin yaşandığı bu dönemde, kalem tutmaya yönelik doğru bilgilerin verilmesi önemlidir. Yanlışla başlayan ilk kalem tutma deneyimleri yaşam boyu devam edebilmektedir. Ayrıca çocuğun kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta (Polat, 2010) ve ileride güzel ve hızlı yazı yazmanın gelişimini
engellemektedir (Temur, 2011). Kalem tutma yazmada çok önemli bir değişken olmakla birlikte; çocukların kalemi doğru tutması, doğru kavraması ve doğru parmakları kullanabilmesi için doğrudan bir eğitimin verildiğini
söylemek güçtür. Genellikle çocukların kendilerini rahat hissettikleri bir tutuş şekli geliştirdikleri söylenebilir (Temur, Aksoy ve Tabak 2011). Bu tutuş şekli, doğru bir tutuş olabileceği gibi yanlış bir tutuş olarak karşımıza çıkabilmektedir. Koziatek ve Powell (2003), Dennis ve Swinth (2001), Tseng (1997), Tseng ve Hsueh (1986) ve Ziviani ve Elkins (1986) farklı kalem tutma şekillerinin olduğu belirtmektedirler. Temur, Aksoy ve Tabak (2011)
ilköğretim birinci sınıf çocuklarının kalemi çoğunlukla baş ve işaret parmağı ile kavradıklarını ve en çok sağ ellerini kullandıklarını gözlemlemişlerdir. Greer ve Lockman (1998), Forslund ve Bjerre (1989), Tseng (1998) ve
Gessell (1940) erken çocukluk döneminde gözlemlenebilecek kalem tutma şekillerini tanımlamışlardır. Ancak
okul öncesi yaş grubu çocuklarında kalem kullanımının; yaş, cinsiyet, parmak ve kavrama kuvvetleri gibi değişkenlere bağlı olarak ele alınmadığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın Okul Öncesi Eğitim Programında
36-72 aylık çocuklarda “kalemi doğru tutma” ve “kalem kontrolünü sağlama” gibi kazanımlara yer verilmekle
birlikte okuma yazmaya hazırlık ve kalem tutma becerileri konusunda sınırlı sayda çalışma bulunmaktadır (Yangın, 2007; Alisinanoğulu ve Şimşek, 2012, Polat Unutkan, 2003). Yangın (2007) çalışmasında 6 yaş grubu çocukların okuma-yazmayı öğrenebilme konusundaki hazır bulunuşluklarını tespit etmeye yönelik kalem tutma, yatay,
dikey, eğik ve eğri çizgiler çizebilme gibi değişkenleri incelemiştir. Alisinanoğlu ve Şimşek (2012) ise; Okuma
Yazmaya Hazırlık Programı’nın yazmaya hazırlık becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu tespit etmiştir. Bu
çalışmalarda sadece 6 yaş grubu çocukların yer aldığı ve kalem tutma becerisinin ayrıntılı olarak ele alınmadığı
görülmektedir. Bu araştırmada çocukların kalem tutma becerileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çocukların el tercihleri, kağıt ve oturma posizyonları, omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve şekli, baş ve
işaret parmağı konumlandırılması, kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskı, el kavrama ve parmak sıkıştırma
kuvvetleri değişkenleri ele alınmıştır. Duran (2013) yaptığı çalışmasında 60. ayda ilkokula başlayan çocukların
kalem tutma becerilerinde yetersiz olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın örneklemi 36-66 aylık çocuklardan
oluşturarak daha geniş bir yaş aralığındaki çocuklara ulaşılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen bulguların okul
öncesi ve sınıf öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini, sınıf içi uygulamarın kalitesini arttıracağını ve okul öncesi ve ilköğretim programlarında yenilikler sağlayacağı düşünülmektedir. Yine elde
edilen bulguların anne-babaların ve öğretmenlerin kalem tutma becerisinin geliştirilmesi yönünde bilinçlendirme
çalışmalarına da kaynaklık edeceği varsayılmaktadır.
Araştırma tarama modelinde betimsel olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Erzincan il merkezindeki anaokullarına devam eden 36-66 aylık çocukların arasından tesadüfi olarak seçilerek belirlenmiştir (Karasar, 1998).
Araştırma kapsamında 600 çocuğa ulaşılmıştır (Arıcı, 1998). Araştırmada veri toplama aracı olarak; “36-66 Aylık
Çocuklar İçin Kalem Kullanma Becerisi Gözlem Formu”, çocukların çizimler sırasında kağıt, oturuş ve omuz,
dirsek, kol ve bilek pozisyonlarının belirlenmesini sağlayan “Gonyometre” ve çocukların el kavrama ve parmak
sıkıştırma kuvvetlerinin ölçülmesini sağlayan “El Dinanometresi” ve “Parmak Dinanometresi” kullanılmıştır. Uygulamalar tesadüfi olarak seçilen okul öncesi eğitim kurumlarındaki gürültüden uzak ve çocuğun dikkatini dağıtacak unsurlardan arınmış bir ortamda yapılmıştır. Uygulama sırasında 36-66 aylık çocukların boyuna uygun san-
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dalye ve masalarda gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında araştırmacı dik, yatay, eğik ve eğri çizgilerin bulunduğu resimleri çocuklara göstermiştir. Çocuklardan gösterilen dik, yatay, eğik ve eğri çizgileri önlerindeki kağıtlara kalem kullanarak çizmeleri istenmiştir. Çocuklar çizimleri sırasında aynı özelliklere sahip kağıt ve kalemler
kullanmıştır. Çocuklar bireysel olarak gözlemlenmiştir. Çocuklar çizimlerini yaparken kalem kullanma becerilerine ait gözlemler not edilmiş ve kalem tutuş şekilleri fotoğraflanarak belgelenmiştir. “Gonyometre” ile çocukların
çizim sırasındaki kağıt, postür omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonları belirlenmiştir. “El Dinanometresi” ve “Parmak Dinanometresi” ile çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetleri ölçülmüştür. Çocukların çizimleri
sırasında yapılan gözlemler ve el kavrama ve parmak sıkıştırma ölçümleri “36-66 Aylık Çocuk için Kalem Kullanma Becerisi Gözlem Formu”na işlenmiştir. Araştırmada çocukların el tercihleri, kağıt ve oturma pozisyonları,
omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve şekli, baş ve işaret parmağı konumlandırılması,
kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskı, el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetlerine ait betimsel veriler
yüzde (%) ve frekans (f) kullanılarak çözümlenmiştir (Ural ve Kılıç, 2006). El tercihi, kağıt ve oturma pozisyonları,
omuz, dirsek, kol ve bilek duruşları, kalemi kavrama noktası ve şekli, baş ve işaret parmağı konumlandırılması,
kaleme ve sayfa düzlemine uygulanan baskının cinsiyete ve yaşa göre bir farklılık gösterip göstermediği ki-kare
testi kullanılarak analiz edilmiştir (Özdamar,1999). Çocukların kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin cinsiyete ve
yaşa dayalı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile belirlenmiştir (Büyüköztürk, 2003).
36-66 aylık çocukların el tercihleri incelendiğinde; 600 çocuktan 541’inin (%90.2) sağ elini, 45’inin (%7.5) ise sol
elini tercih ettikleri belirlenmiştir. 14 çocuğun (%2.3) ise kalem kullanırken sık sık elini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre el tercihleri anlamlı bir fark göstermemektedir. Çocukların cinsiyetleri
ve yaşlarına göre kağıt, oturuş, omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonlarında ve kalem kavrama şekillerinde anlamlı
bir fark görülmemektedir. Omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonu yaşa bağlı olarak, başparmak pozisyonu ise hem
yaş hem de cinsiyete bağlı olarak değişim göstermektedir. Çocuklardan 258’i (%43) yatay, 122’si (%20) ise sağa
15 derece açıyla kağıtlarını konumlandırmışlardır. 523 çocuğun (%87.2) dik olarak doğru bir pozisyonda oturduğu,
313 çocuğun (%52.2) omuz, dirsek, kol ve bilek pozisyonun yanlış olduğu, bilek pozisyonlarının çizginin niteliğine göre değişim gösterdiği, 469 çocuğun (%78.2) baş parmak pozisyonunun doğru olduğu, 416 çocuğun (%69.3)
bükük baş ve işaret parmağı ile dar kavrama yaptığı, 77 çocuğun (%12.8) doğru kalem kavram pozisyonu olan
baş, orta ve işaret parmakları ile hareketli kavrama becerisine sahip olduğu belirlenmiştir. 36-66 aylık çocukların
kalemi kavrama noktaları incelendiğinde; 276 çocuğun (%46) üst noktadan, 176 çocuğun ise (%29.3) alt noktadan
tuttuğu belirlenmiştir. 143 çocuk (%23.8) kalemi doğru noktadan kavrarken 5 çocuğun (%0.8) sık sık kalem tutma
yerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre, kalem kavrama noktalarında anlamlı bir
fark bulunmamaktadır. Çocukların üçte ikisinden fazlası (%74.3) kalemi iki parmak ile baş ve işaret parmakları
arasında kavramaktadır. Çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre kalemi kavrayan parmak sayısında da anlamlı bir
fark görülmemektedir. İşaret parmağının bükülme derecesine göre; 225 çocuğun (%37.5) 90 derece, 129 çocuğun
(%21.5) 90 dereceden fazla, 177 çocuğun (%29.5) 90 dereceden az, 53 çocuğun (%8.8) kalemle paralel ve 16
çocuğun (%2.7) kalemi tutarken işaret parmağı açılarını değiştirdikleri gözlemlenmiştir. İşaret parmağı bükülme
derecesi, cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekle birlikte yaşa göre anlamlı bir farka neden olmamaktadır.
Uygulamalar sırasında çocukların büyük bir oranda kalemi olması gerekenden daha sıkı (%83) kavradığı ve yine
olması gerekenden daha çok bastırdığı (%70.8) gözlemlenmiştir. El kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetlerinin
bu değişkenler üzerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Çocukların el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetleri
cinsiyete göre incelendiğinde, erkekler lehine anlamlı bir fark görülmüştür (p< .05). Çocukların el kavrama ve
parmak sıkıştırma kuvvetleri yaşlarına göre incelendiğinde ise çocukların yaşları arttıkça el kavrama ve parmak
sıkıştırma kuvvetlerinin de arttığı belirlenmiştir. Çocukların el tercihleri el kavrama ve parmak sıkıştırma kuvvetine göre incelendiğinde; el kavrama kuvvetinin sağ elini kullanan çocuklar lehine anlamlı bir fark oluşturduğu
tespit edilmiştir.
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Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki 36-48 Ay Çocuklara Uygulanan Masal Anlatımının Çocukların
Artikülasyon Becerilerine Etkisi
Öğr. Gör. Miray ÖZÖZEN DANACI

Doç. Dr. Zeynep ÇETİN

Düzce Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Masal, halk arasında yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin, olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir sözlü anlatım türüdür (Seyidoğlu, 1985). Türk Dil Kurumu (1998), masalları, ‘Çocuklara anlatılan ve çoğu olağanüstü olayla süslenmiş bulunan ilgi çekici hikâye’, ‘ Genellikle halkın yarattığı ağızdan
ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların ve Tanrıların başından geçen, olağandışı olayları anlatan
öyküler’ şekillerinde tanımlamıştır. Aslan (2003) da sözlü kültürün en önemli ürünlerinden olan masalı, karakteristik özelliklerini dikkate alarak; kendisine ait kavramaları ve anlatım diliyle olağan ve olağanüstü olayları anlatan
eğitici nitelikli geleneksel ve kolektif karakter taşıyan nesir ürünleri olarak belirtmiştir. Masallar okulöncesi dönemde bütün çocukların büyük ölçüde ilgisini çekmektedir. Gizemli havası, serüven dolu fantastik olaylar içermesi, çoğunlukla iyilerin kazanıp kötülerin yenilgiye uğratılması masalları çocuklar için ilginç kılmaktadır. Başka
bir deyişle masal, çocuğun dünyasına yakın bir dünya sunmaktadır.(Dilidüzgün,1996) Çocukların karşılaştıkları
ilk edebi tür olan masallar, çocukların hayal güçlerini desteklemede, yaratıcı düşünceyi geliştirmede, problemlere
farklı çözüm yolları bulmalarında, bir birey olarak sosyalleşmelerini sağlamada, pozitif düşüncelerin oluşmasında,
anadili kazanımlarında, dil gelişimlerinde artikülasyon becerilerinin desteklenmesinde önemli rolleri vardır. Özelikle alıcı ve ifade edici dil becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlar. Dil becerilerinin gelişimiyle birlikte
ünlemlerin, sıfat ve zarfların yerinde kullanılması çok önemlidir. Boratav(1992) masalların çocuklara sağladığı
önemli katkılarından biri de söz söyleme kabiliyetini geliştirmesi olduğunu ifade etmiştir. Anadilin doğru ve etkili
bir şekilde kullanılması, okul öncesi eğitim programının ve Türk eğitim sisteminin temel amaçlarından biridir
(MEB, 2013). Bu nedenle evde ve okulda uygulanan etkinliklerin içerisine okuma, konuşma, dinleme, soru sorma
ve yazma becerilerine destekleyecek etkinlikleri uygulamak anadilin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda
masalların, dil becerilerinin temellerinin atıldığı erken çocukluk döneminde çocuklara anadilinin en güzel örneklerini sunan, edebî zevki tattıran kaynaklar olabileceği düşünülmektedir. Anlatıma dayalı ve kendine özgü bir
mantığı olan masal, bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir.
Masallar gerçek değil, hayal ürünleridir. Gerçeklik, masallara dolaylı olarak yansır (Propp, 2001: 141). Masalların
çocuk gelişimine birçok önemli ve değerli katkısı vardır. Masal anlatımı esnasında, bir yandan anlatan kişi ile
çocuk arasında iletişim kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçirmektedir.
(Küçükyazıcı, 2010). Masallarda çocukların düzeyine uygun kelime ve ifade kalıpları yanında yeni kelime ve ifade
kalıpları bulunur. Çocuk bu masalları dinlerken, okurken sözle veya yazıyla anlatırken kelime hazinesini geliştirir
(Gürel, Temizyürek ve Şahbaz 2007). Bu dönemde anlatılan masallar çocuğun konuşmasını ve konuşurken kullanacağı kelimeleri belirler. Kelime dağarcığını zenginleştirir. Masal dinleyen çocuk Türkçede cümle kuruluşunu
kavrar. Kısacası Türkçenin kurallarını öğrenir (Lüle, Mert, 2012). Bu açıdan masalların çocukların kelime söyleyişi ve artikülasyon becerilerini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Erken dönemde çocuklara anlatılan masalların dil gelişiminde, insan sesinin oluşumunda temel olarak dört evrede incelenen 1.Ekspirasyon, 2.Fonasyon, 3.Rezonasyon 4.Artikülasyon becerilerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu önemli aşamalardan biri olan
artikülasyon, anlaşılır seslerin oluşturulmasında, artikülasyon organlarını fiziksel olarak ayarlama, konuşma organlarının katılımı ile harfleri, heceleri birleştirme ve konuşmaya başlama becerileri olarak tanımlanmaktadır
(Garretson, Robert, 1993; Sabar, 2008). Artikülasyon becerileri çocukların gelişimlerine paralele olarak gelişir.
Dolayısıyla çocukların artikülasyon becerilerinde masalların çok önemli olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceden
yola çıkılarak masalların anlatımında çene, dudak, dil, ağız kaslarına yönelik hareketlerin ve taklitlerin, seslerin
doğrusunu dinleme, hecelerin, atasözlerin ve deyimlerin olmasından dolayı bu çalışma planlanmıştır.
Araştırma deneysel kontrol gruplu öntest –eğitim- sontest olmak üzere nicel desende oluşturulmuştur. Elde edilen
verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve ilişkisiz örneklemler için p değerleri hesaplanmıştır.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın evrenini, Düzce ilinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesindeki Özel Kreş ve
Gündüz Bakımevleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2013-2014 eğitim öğretim yılında Düzce
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ilinde bulunan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına bağlı 2 Gündüz Bakımevi ve Kreşten tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen 36- 48 aylık 36 kız, 36 erkek olmak üzere toplam 72 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların 18’i kız 18’i erkek olmak üzere 36 çocuk kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmacılar çocuklar ve
ailelerine yönelik demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bigi formu hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu’nda çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti, varsa kardeş sayısı, doğum sırası, anne-babanın medeni durumu, eğitim durumu, yaşları ve ekonomik durumları ile aile yapıları hakkında bilgiler yer almaktadır. 2,5 - 8 yaş arası çocukların ifade edici
dil gelişimini ve artikülasyon becerilerini ölçmek amacıyla Test T.C. Fin Radyo-Tv (RFT), M.E.B. Rehberlik
Araştırma Merkezi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1990), tarafından hazırlanan, ve testin
geçerlik güvenirliği ilgili kurum tarafından yapılan Kelime Söyleyiş Testi uygulanmıştır. Bu test çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. İlk olarak deney ve kontrol grubuna ön test çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayı takiben deney
grubu eğitim programına alınmıştır. Uygulama her biri 25 dk. süre olarak belirlenmiş olup haftada 2 oturum olmak
üzere toplam 9 hafta süre ile yapılmıştır. Farklı hikaye teknikleri içeren herbir oturumda farklı 3 masal olmak üzere
54 masalla eğitim tamamlanmıştır. Eğitimin bitiminden sonra tekrar son test uygulanmıştır. Çocuklar uygulanan
Kelime Söyleyiş Testi ile eğitim programı ön test ve son test sonuçları bir araya getirilerek veri toplama süreci
sonlandırılmıştır. Çalışmada yer alan masal anlatımlarının uygulandığı deney ile kontrol grubu arasında, artikülasyon becerileri açısından fark olup olmadığını test etmek için gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarda kullanılan
T-testi uygulanmıştır.
Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde çocukların artikülasyon becerilerini geliştirmek amacıyla yararlanılacak çocuk yazını ürünlerinden olabilecek masal türüne yönelik incelemelere yer veren araştırmada, hikaye anlatım teknikleri temelli masal programının uygulandığı deney grubu çocuklarının artikülasyon becerileri ile kontrol grubu
çocuklarının artikülasyon becerileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı ancak son test verilerine yönelik deney
grubu lehine olumlu yönde bir miktar artış bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Masal etkinliklerinin uygulanmadığı
kontrol grubu çocuklarında da belli bir seviyede artikülasyon becerilerinde yükselme tespit edilmiş ancak bu yükselmenin deney grubundan daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Kontrol grubu çocuklarında da görülen bu
yükselmenin gelişimin erken çocukluk döneminde hızlı ve süreklilik arz etmesiyle ilişkili olduğu söylenebilir.
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Bütünleştirilmiş Etkileşimli Kitap Okuma Faaliyetlerinin Anasınıfı Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
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Ülkemizde ve yurtdışında yapılan araştırmalar, insana yapılan yatırımın ulusal ekonomiye dönüş oranının en yüksek erken çocukluk döneminde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır (Carneiro ve Heckman, 2003; Kağıtçıbaşı, Sunar ve Bekman, 2001; Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman, Baydar ve Cemalcılar, 2009). Çünkü çocukların bilişsel, sosyal
ve duyusal gelişimleri ilk yıllarda atılan temel üzerinde yükselmektedir. Bu yaşlardaki nöron sayılarındaki artış ve
onlar arasında kurulan karmaşık bağlantıların yapısı, ilişkileri bu dönemde maruz kaldıkları zengin ve uyarıcı çevre
tarafından belirlenmektedir. Bu çalışmada erken çocukluk döneminde çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirecek uyarıcı ve zengin eğitim içeriğine kavuşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmada, çocukların bilimsel süreç ve dil becerilerini geliştirici uygulamalar ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bilimsel süreç becerileri gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflama, sayma, ölçme, iletişim kurma, tahmin
etme ve çıkarım yapma olarak sıralanabilir. Bilimsel süreç becerilerini kısaca bilim insanları gibi düşünebilme ve
davranabilme olarak tanımlanabilir (Jarrett, 2010). O’keefe ve Nadel (1978) yapmış olduğu araştırmalar, insan
beyninin bellek sisteminin yeni ve merak uyandıran şeylere güdülendiğini göstermiştir. Bir başka deyişle insanın
tanıdık olmayan ve eksik kalmış uyarıcıları anlamlandırma dürtüsüyle hareket etmektedir. Bu bağlamda soru-sorarak, tahmin ederek, deneyerek, gözlem yaparak ve gözlemlerini ifade ederek ve tekrar yeni denemeler ve keşifler
yaparak öğrenme modeli okul öncesinden başlayarak uygulanmalıdır. Etkileşimli kitap okuma uygulamaları, kitap
resimlerini gösterme, tanımlama, bilinmeyen kelime ve kitap fikirlerini tartışma, önceki bilgilerle ilişkilendirme,
tahminde bulunma, özetleme, çıkarım yapma gibi davranışları içermektedir. (Neuman, 1996; Tabors, Beals, &
Weizman, 2001). Etkileşimli okuma faaliyetlerinin temelinde, yetişkin ve çocuğun rollerinin yer değiştirmesi yer
almaktadır. Geleneksel kitap okuma sürecinde yetişkin kitabı okuyan, çocuk ise dinleyen konumundadır. Ancak
etkileşimli kitap okuma uygulamalarında çocuk öyküyü anlatan kişi olmayı öğrenir. Yetişkin etkin bir dinleyici
olup, sorular sorarak, çocuktan gelen yanıtlara yeni bilgiler ekleyerek, çocuğun kitaplara ve yazı diline ilişkin
farkındalığını arttırır, çocuğun katılımını ve yanıtlarını destekler. Çocuk öyküyü anlatan kişi rolünü edindikçe,
yetişkin öykü anlatma sorumluluğunu giderek çocuğa bırakır (Lonigan, Anthony, Bloomfield, Dyer & Samwel,
1999).Yapılan araştırmalar, çocukların aktif birer katılımcı olarak karşılıklı konuşma şeklinde etkileşim sağladıkları okuma faaliyetlerinde, sadece düz bir okuma süreciyle kitap okudukları zamana göre daha kalıcı dil kazanımları ortaya koydukları saptanmıştır ( Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe,Valdez-Menchaca ve Caulfield, 1988).
Bu deneysel çalışmada Etkileşimli Kitap Okuma [EKO] ile bütünleştirilmiş deneysel faaliyetlerin anasınıfı öğrencilerine geleneksel anasınıfı uygulamaları ile karşılaştırarak, söz konusu yeni yaklaşımın öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin saptayarak doğru ve
güvenilir sonuçlara ulaşmak için yarı-deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Ural & Kılıç, 2006). Araştırma
deseni olarak deneme modellerinden “öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model” kullanılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Araştırmanın örneklemini iki okuldan 5-6 yaş grubu okulöncesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya deney grubundaki okulda 29, kontrol grubundaki ise 20 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak
27 maddeden oluşan “Okul Öncesi Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır
(Turan, 2014). Ölçeğin güvenirliği oldukça yüksek katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. Toplanan ön ve son test
verileri SPSS programında Tekrarlı Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. EKO faaliyetleri ve deneyler aracılığıyla bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak verilen eğitimin, öğrencilerin gözlem, sınıflama, tahmin etme, ölçme, verileri kaydetme, sonuç çıkarma becerilerine etkisinin tespit
edilmesinin amaçlanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarının “bilimsel
süreç becerileri”, bağımsız değişken ise “deneylerle bütünleştirilmiş etkileşimli kitap okuma faaliyetleri” oluşturmaktadır.

EKO faaliyetleri ve deneyler aracılığıyla bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak verilen eğitimin, öğrencilerin gözlem, sınıflama, tahmin etme, ölçme, verileri kaydetme, sonuç çıkarma becerilerine etkisinin
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tespit edilmesinin amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini iki okuldan 5-6 yaş grubu okulöncesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya deney grubundaki okulda 29, kontrol grubundaki ise 20 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak 27 maddeden oluşan “Okul Öncesi Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği” kullanılmıştır (Turan, 2014). Ölçeğin güvenirliği oldukça yüksek katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır.
Toplanan ön ve son test verileri SPSS programında Tekrarlı Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA kullanılarak
analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, deneylerle bütünleştirilmiş EKO faaliyetlerinin 5-6 yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. EKO faaliyetlerinin okul öncesi dönemde yer alan çocuklara yönelik olarak bütünleştirilmiş etkinlikler ile planlanarak eğitim
sürecine dahil edilmelidir. Bu yönteme, eğitim programlarımız açısından yeni olması nedeniyle, üniversitelerin
öğretmen yetiştirme programlarında da yer verilmelidir.
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerinin Okul Öncesi Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nden ön test ve son teste aldıkları ortalama puan ve standart sapma değerleri aşağıdaki tablo 1’de
verilmiştir. Tablo 1. Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ön test ve son test puanları. Grup Ön
testSon test NXSNXS Deney29 14,31 4,25
29
22,27 1,70 Kontrol
20
15,654,08
2016,35 5,30 Tablo 1’de görüldüğü üzere öntestte deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç beceri ortalama puanı bir birine oldukça yakındır. Son test puanlarında ise deney ve kontrol grubu arasında belirgin
bir fark vardır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası bilimsel süreç becerileri puanları tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçları tablo 2’de verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin faaliyetlerin uygulanmasının öncesinden sonrası aldıkları puanların karşılaştırılması iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
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Okulöncesi Eğitime Devam Eden Özel Gereksinimli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Akranlarına
Karşı Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZGülşah YÜCE

Okulöncesi dönem, çocuğun farklı gelişimin alanlarının birbirleriyle ilişkisinin olduğu, insan yaşamının temelini
oluşturduğu ve çocuğun gelişiminin hızlı, öğrenme kapasitesinin en fazla olduğu dönemdir (Oktay, 2005; Yıldırım
ve Durmuşoğlu, 2009). Bu dönemde verilecek eğitimle çocuklar, bir yandan kendi varlığının bilincine varırken,
diğer yandan toplumun onlardan neler beklediğini, kendisinin topluma neler verebileceğini öğrenip, yaşamlarını
kolaylaştıracak ve toplumda daha bağımsız yaşayabilmelerini sağlayacak günlük yaşam ve öz bakım becerilerini
kazanırlar (Yıldırım ve Durmuşoğlu, 2009). Okulöncesi dönemde verilecek olan bu eğitim, özel eğitimin amacı
ile de benzerlik göstermektedir. Bu yüzden okulöncesi eğitim, normal gelişim gösteren çocuklar için gerekli ve
önemli olduğu kadar özel gereksinimli bireyler için de gerekli ve önemlidir. Özel gereksinimli birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerdir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006). Özel gereksinimli bireyler yönelik özel eğitim hizmetleri ayrıştırma ve kaynaştırma olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Ayrıştırma eğitimi özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla ayrı yerde eğitim almasıdır (Çağlar, 1979). Kaynaştırma
eğitimi ise; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği
olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okulöncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında
sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır (ÖEHY, 2006). Normal gelişim gösteren çocukların,
özel gereksinimlileri benimseyerek aralarına almaları, bu çocukların sosyalleşmeleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu durumda normal gelişim gösteren çocukların, kaynaştırma uygulamasındaki önemi oldukça fazladır (Batu
ve Kırcaali-İftar, 2009). Okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli çocuk, akranları arasında öğrendiği
yeni davranışları uygulama fırsatı bulabilecek, uygun sosyal davranışları geliştirmek için akranlarını model alarak
toplumda bağımsız yaşam için gerekli becerileri geliştirebilecektir (Wolary ve Wilbers, 1995). Diğer yandan normal gelişim gösteren çocukların, özel gereksinimli çocukları benimseyerek aralarına almamaları, dışlamaları, onlarla etkileşime girmemeleri ve özel gereksinimli çocukların sahip oldukları yetersizlikler nedeniyle kendilerini ve
ihtiyaçlarını ifade edememeleri özel gereksinimli çocukların saldırgan davranışlar sergilemelerine neden olabilmektedir (MacMillan,1982). Saldırganlık; bireyin, bir davranışı bir başkasını incitmek ya da fiziksel ve ya psikolojik olarak zarar vermek amacıyla yapılmasıdır (Aktaş, 2001). Çocukların akranlarına karşı saldırganlığı devamlı
kullanması; akranı reddetme, kabahat işleme, suçluluk, zihinsel hastalık, yetersiz başarı, okulu bırakma da dahil
olmak üzere ilerideki uyumsuzluğun en iyi göstergelerinden biri olarak ortaya çıkar (Ladd ve Profilet,1996). Normal gelişim gösteren çocuklarda saldırganlık; bir amaca ulaşmak, kişisel bir çıkar sağlamak ya da zorbalık amacıyla yapılırken (Gülay, 2010); özel gereksinimli çocuklarda ise saldırganlığın temel amacı dikkat çekmedir. Türkiye ve Türkiye dışında saldırganlık ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde okulöncesi dönemde saldırganlık (Kadan, 2010); ilköğretimde saldırganlık (Kılıçarslan ve Atıcı, 2010); ergenlikte saldırganlık (Yavuz,
2007; Gökbüzoğlu, 2008; Karataş, 2008; Yeğen, 2008); normal gelişim gösteren çocuklarda saldırganlık (Persson,
2005; Ladd ve Profilet, 1996; Efilti, 2006) ve özel gereksinimlilerde saldırganlık (Özkatar-Kaya, 2010; Dalbudak,
2012) üzerinde yoğunlaşıldığı görülmekte olup, okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeylerinin belirleyen bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
Dolayısıyla araştırma gereksinimi buradan kaynaklanmaktadır.
Araştırmaya katılan okulöncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Burdur ve Isparta il merkezleri ile Manisa ili Soma ilçesindeki resmi anaokullarında ve ilköğretime bağlı anasınıflarında kaynaştırma uygulamalarına katılan 60 özel gereksinimli ve 60 normal gelişim gösteren
çocuk oluşturmuştur. Araştırma verileri, Ladd ve Profilet (1996) tarafından geliştirilen, Gülay (2008) tarafından
Türkçe’ ye uyarlanan ‘Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’ ve araştırmacı tarafından geliştirilen çocukların
yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli olup olmama durumu gibi soruları içeren Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. ‘Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’ nin Cronbach Alfa katsayıları saldırganlık için .87, akranlara
yardımı amaçlayan sosyal davranış için .91, asosyal davranış için .84, korkulu-kaygılı davranış için .78, dışlanma
için .89, aşırı hareketlilik için .82 dir. Ölçek 3’ lü likert tipi bir ölçek olup toplam 44 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte
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çocuk davranışlarına ilişkin “tamamen uygun (2)”, “bazen uygun (1)”, “uygun değil (0)” seçenekleri yer almaktadır. Her alt ölçek kendi içinde değerlendirilmekte ve toplam puan alınmamaktadır. Puanların yüksek olması davranışın yüksek oranda gösterildiği, düşük olması ise düşük oranda gösterdiği anlamına gelmektedir. Ölçek 6 alt
ölçekten oluşmaktadır. Veriler, SPSS 16.0’a girilerek, t-Testi ve iki yönlü ANOVA tekniği kullanılarak analiz
edilmiştir.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan okulöncesi çocukların akranlarına karşı saldırganlık davranışlarının, özel
gereksinimli olup olmama durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Okulöncesi eğitime devam
eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların akranlarına karşı saldırganlık düzeyleri, çocukların
cinsiyetlerine ve yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Diğer bir deyişle elde edilen bulgulara göre,
okul öncesi eğitime devam eden özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların özel gereksinimli olup
olmamalarının, cinsiyetlerinin ve yaşlarının çocukların akranlarına karşı saldırganlık davranışları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Öğretmen Adayları İçin “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği”: Güvenirlik ve
Geçerlilik Çalışması
Öğr. Gör. Sekvan KUZU

Doç. Dr. Servet DEMİR

Mustafa Kemal Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Öz yeterlilik, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak ya da yapılan etkinliklere motive olmalarını etkileyen faktörlerden biri olarak düşünülmektedir (Bandura, 1993; Pajares, 1996, 1997; Schunk, 1989, 1991; akt.
Schunk, 2011). Kahyaoğlu (2011), öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini verimli ve istekli
yapabilmelerini, onların mesleğin yeterlilikleri taşımasına ve bu yeterlikleri uygun şart ve zamanlarda kullanmasına olan inançlarına bağlamaktadır. Aynı şekilde Güçlü (2002) de öğretmenlerin sahip olduğu bireysel özellikleri,
öğrenme-öğretme sürecini yönetme yeterlikleri ve diğer bireylerle olan ilişkilerine olan inançları, onların sınıftaki
başarısını etkilediğini belirtmektedir. Kahyaoğlu (2011) bu inançların en önemlilerinden birisini öz yeterlilik
inancı olarak belirtir. Yurt dışında (Caprara ve diğerleri, 2006; Woolfolk Hoy ve Spero, 2005; Liaw, 2009; Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy, 2007;) ve yurt içinde (Sarıkaya, 2004;Yılmaz ve diğerleri, 2004b; Seferoğlu ve
Akbıyık, 2005; Numanoğlu ve Bayır, 2009; Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008; Altunçekiç, Yaman ve Koray, 2005
;Ekici, 2008; Kaya ve Dönmez; 2008; Pehlivan, 2010; Kahyaoğlu, 2011) yapılan çalışmaların öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançlarının onların mesleklerini başarıyla icra etmelerine ve öğrencilerinin de başarılı olmalarını etkilediğini belirtmişler. Ayrıca yapılan kimi çalışmalarda (Yüksel, 2014; Ekici, 2008) sınıf yönetimi gibi bazı derslerin öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyini geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu
belirtilmektedir. Öz yeterlik geliştirilebildiğine göre öz yetrlik inancının ölçülmesi de önemli bir çalışma alanı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterliliklerini belirlemek,
onların özel bir alandaki öğrenme-öğretme yetilerine ilişkin sağlıklı bir bilgi vermeyebilir (Yılmaz ve diğerleri,
2004b). Bu nedenle öğretmen ve öğretmen adaylarının özel alanlardaki öz yeterliklerinin belirlenmesine yönelik
çalışmaların yapılması gerekir. Bu özel alanlarla ilgili öz yeterliklerini ölçmeye yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesi önem arz eder. Öğretim ilke ve yöntemleri öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini, çağdaş yöntem ve ilkeler ışığında işleyebilmeleri bakımında çok büyük bir önem
taşımaktadır. YÖK ’ün (2006) Kur tanımına göre “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi, öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve
teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları ve öğretmen yeterliklerini içeren bir içerikten oluşmalıdır (yok.gov.tr). Ayrıca ders,
öğretmen yetiştiren bütün alanlarda okutulması zorunlu olan dersler arasında yer almıştır. Öğretim ilke yöntemleri
dersi öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimi için bu kadar önemli olmasına rağmen gerek ülkemizde gerekse
yurt dışında genel anlamda fazla çalışma konusu olmamış ve ders ile ilgili araştırmalar hemen hemen hiç yoktur.
Mevzu bahis olan dersle ilgili ülkemizde yüksek lisans düzeyinde yalnızca bir çalışma bulunmaktadır. İşte bu
çalışma ile araştırmacı ve akademisyenlerin bu alanda çalışma yapmalarına yardımcı olacak bir ölçek geliştirme
düşünülmektedir. Ölçek geliştirme çalışmaları, eğitimin niteliğini arttırma, eğitimci ve öğrencilerin başarı ve performanslarının değerlendirilmesi konularında büyük önem arz eder (Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008). Bu çalışma
ile öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini değerlendirmek ve bu dersle
ilgili bütün paydaşlara çalışmalarında fayda sağlayacak bir ölçek geliştirme ve standarize etme amaçlanmıştır.
Geliştirilmesi düşünülen ölçek, öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini
ölçebilecek ve ilgili alanda yapılmak istenen araştırmalarda kullanılabilmesi için gerekli/yeterli geçerlilik ve güvenirlik şartlarını sağlayabilir mi?
Çalışma, öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin öz yeterliliklerini öğretmen adaylarının görüşlerine göre betimlemeye yönelik olduğu için tarama (survey) modelinde bir çalışmadır. Verilerin elde edilmesi
sürecinde karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da
halen var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan (Karasar, 2009: 77) ve geniş gruplar üzerinde
yürütülen, gruptaki bireylerin görüşleri ve tutumlarının alınarak olay ve olguların betimlenmeye çalışıldığı (Karakaya, 2011: 59) araştırmalardır. Karma araştırma yöntemi, araştırma yapan(lar)ın üzerinde çalıştıkları konuyu,
olayı, olguyu derinlemesine anlama ve doğrulamak için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birlikte kullanarak
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oluşturdukları bir araştırma yöntemidir (Johson ve diğ., 2007; 123). Keşfedici sıralı desen, nitel veriler toplanıp
analiz edildikten sonra elde edilen veriler doğrultusunda nicel veriler için ölçme aracı oluşturulur. Bu ölçme aracı
tekrar örnekleme uygulanarak nicel veriler elde edilir. Bu veriler uygun istatiksel analiz yöntemleriyle analiz edilerek yorumlanır (Creswel& Plano Clark, 2014; 79-80).
Günlük hayatta bireylerin kendi yeterliklerinin farkında olması, kendini tanımasının büyük bir önem arz eder. Öz
yeterlilikler de bireyin genel veya özel bir alanda kendini tanıması, kontrol etmesi ve çevreye uyum sağlamasına
yardımcı olur. Eğitimin özel bir alanında öğretmen ve öğretmen adaylarının öz yeterliliklerinin fakında olması, bu
alanda eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle günümüzün şartları da göz önüne alınarak
bireylerin herhangi bir alanda eksiklik ve yeterliliklerinin belirlenmesi için onların o alanda öz yeterliliklerinin
ölçülmesini gerektirir. Bu bağlamda bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine ilişkin öz yeterliliklerini ölçülmek için 33 maddeden oluşan “Öğretim İlke ve Yöntemleri Öz Yeterlilik Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek ön uygulama formu 38 maddeden oluşurken, ön uygulama sonucunda elde edilen veriler üzerinde yapılan istatiksel analizlerde madde-test korelasyonuna göre madde sayısı 33’e indirilmiştir. Kalan maddeler
ile ön uygulamada toplanan veriler üzerinde yapılan faktör analizi sonucunda ölçekteki maddeler 6 faktörde toplanmıştır. Faktörlerin adlandırılması faktörü oluşturan maddelerin ortak özelliklerine bakılarak yapılmıştır. Bu adlandırmada birinci faktör “Program Geliştirme Süreci Bilgisi”, ikinci faktör “Öğrenme-Öğretme yaklaşımları Bilgisi”, üçüncü faktör “Öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgisini Uygulayabilme”, dördüncü faktör “Temel Kavramlar
Bilgisi”, beşinci faktör “Öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgisini Açıklayabilme” ve altıncı faktör “Planlama Bilgisi”
olarak yapılmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda ölçek için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı ( α) .958
elde edilmiştir. Ölçeğin oluşturan faktörlerin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı ( α) sırasıyla birinci faktör için
α=.919; ikinci faktör için α =.863; üçüncü faktör için α = .876; dördüncü faktör için α = .906; beşinci faktör içi α
=.877 ve altıncı faktör için α =.850 olarak saptanmıştır. Elde edilen bu bulgulara bakarak ölçeğin araştırmalarda
kullanılabilecek geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirliği yapılan istatiksel
analizler sonucunda saptanmış olan Öğretim İlke ve Yöntemleri Öz yeterlilik Ölçeği, öğretim ilke ve yöntemleri
üzerinde bilimsel çalışma yapacak araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
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7. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerde ve Özel Dörtgenlerde Yaptıkları Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

Mustafa ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Ayten PINAR BAL

Matematiksel kavramların yalnız başına kullanılması bir anlam içermez. Kavramların işlemlerle ilişkilendirilmesi
ve bunun beraberinde diğer kavramlara aktarılabildiği anda o kavramın anlaşıldığı netleşir. Eğer öğrenimin içerisinde temel kavramların öğretilmesinde bir sıkıntı yaşanırsa; öğrenci kavramın geçtiği soruyu çözmekte zorlanabilir ve zamanla konular geliştiğinde temeli sağlam olmadığı için yaptığı hatalar artabilir (Şahin, 1998). Genel
olarak da bir problemi çözmede üç temel faktör vardır. Hata, yanılgı ve yanlış kavramlar (Gökdal, 2004). Yanılgı
işlemden kaynaklanır ve sistematik değildir. Soru farklılaştığında yanlış yapma durumu da değişecektir. Hata,
planlamadan kaynaklanır. Bunlar sistematik olabilir ayrıca yanlış kavramların habercisidir. Yanlış kavrama ise,
sistematik olarak ortaya çıkan kavram hatalarıdır (Oliver, 1986). Bu üç faktör içerisinde en tehlikeli olanı elbette
ki kavram yanılgılarıdır. Çünkü kavram yanılgıları hem sistematik hem de kalıcıdır. Ayrıca sonraki öğrenmelerin
önündeki bir settir. Günümüz eğitim anlayışında, kavramların özüne inmenin gerekliliği aşikârdır. Etkin matematik eğitimi, ancak, matematiksel kavramların en iyi bir şekilde öğretilmesiyle mümkündür (Dede ve Dursun, 2004).
Hem ülkemizde hem de uluslar arası alanda kavramlar konusu, birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Ubuz
1999’da, temel geometri konularındaki hata ve yanılgılara bakmış özellikle de açı kavramı üzerinde durmuştur.
Akuysal (2007), geometri dersi içerisinde bulunan açı kavramlarını incelemiş, paralellik konuları ve çokgenler
üzerinde durmuştur. Yenilmez ve Yaşa 2008 yılında ilköğretim öğrencilerinin doğru, doğru parçası ve ışın konularında yaptıkları kavram yanılgılarını incelemiştir. Pesen (2008) yaptığı çalışmada geometrik düşünme aşamaları
ve geometrik şekiller üzerinde durmuştur. Özmantar ve Bingölbali 2009 yılında, genel olarak kavram yanılgılarının üzerinde durmuşlar ve daha çok matematiğin sayılarla ilgi bölümleri araştırılmıştır. Doğan, Özkan, Çakır,
Baysal, ve Gün (2012) ilköğretim öğrencilerinin yamuk kavramında yaptıkları yanılgıları incelenmiştir. İncikabı
ve Kılıç (2013), ilköğretim öğrencilerinin üç boyutlu cisimlerde özellikle de küp, kare prizma ve dikdörtgenler
prizmasında yaptıkları kavram yanılgıları incelenmiştir. Ancak bu çalışmalarda çokgenler ve özel dörtgenlerin
kazanımları sıkça ele alınmamıştır. Bu çalışma geometrik şekiller üzerinde özellikle de çokgenlerde ve özel dörtgenlerde öğrencilerin yapmış oldukları kavram yanılgıları tespit edilerek, bu kavramların öğretilmesine ışık tutacaktır.
Bu araştırma 2013-2014 öğretim döneminde yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenler ve özel dörtgenler ile ilgili
kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda nicel veriler kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma evreni oluşturulurken
oranlı küme örnekleme yöntemi seçilmiştir. Oranlı küme örneklemi yapmak için, evren, önce araştırma bulguları
açısından önemli farklılıklar getirebileceği düşünülen alt evrenlere ayrılmıştır. Böylelikle aynı türden gelebilecek
bulgular şansa bırakılmamıştır. Yani evren, kendi içinde aynı özellikleri olan alt evrelere ayrılmış; her bir alt evrenden, o alt evrenin içerisindeki bütün oranı yansıtacak şekilde ele alınmıştır (Karasar, 1995). Bu şekilde evrenin,
daha temsili olduğu ifade edilebilir. Gaziantep’te bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan toplam beş
okuldaki 229 adet 7.sınıf öğrencileriyle gerçekleşmiştir. Bu araştırmanın verileri hazırlanan “Teşhis Testi” ile toplanmıştır. Teşhis testinin hazırlanmasında ilköğretim 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yedinci sınıf matematik ders
kitabında yer alan “Çokgenler ve Dörtgenler” ile ilgili öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımlar incelenmiştir. Kazanımları temel alarak bir belirtke tablosu oluşturmuştur. Belirtke tablosunda belirlenen düzeylerde,
2013-2014 Eğitim –Öğretim yılı yedinci sınıf Matematik Ders Kitabı ve ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü ANOVA testi SPSS 17.0 paket programıyla uygulanmıştır. Ayrıca hata türlerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesi, ilgili literatürden yararlanılarak betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırmanın güvenirliğini artırmak için Teşhis Testi’den elde edilen veriler
matematik eğitimi alanında bir başka uzman tarafından da analiz edilmiştir. Kodlayıcılar arasındaki uyuşma oranı
.92 olarak hesaplanmıştır.
1.Öğrencilerin çokgenlerde iç bükey (konkav) ve dış bükey (konveks) kavramlarında az bir oranla da olsa kavram
yanılgılarının bulunduğu sonucuna varılmıştır (%14.4). 2.Çokgenlerde köşegen kavramını öğrencilerin yanlış algıladıkları ve buna bağlı olarak köşegeni çoğunlukla kenar ile karıştırdıkları görülmüştür (%33.6). 3.Toplam köşegen sayısını belirlemede öğrencilerin kavram yanılgıları bulunmuştur. (%62.4). 4.
Çokgen içerisinde bir
köşeden çıkan köşegenlerin oluşturduğu üçgen kavramına ilişkin, öğrenciler kavram yanılgısına sahiptir (%30.6).
Ayrıca bu konu hakkında öğrencilerin soruları boş bıraktığı da sonuçlar arasındadır (%51.1). 5. Çokgenlerde iç
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açıyı hesaplamada (%32.8) ve dış açıyı hesaplamada (%32.3) kavram yanılgılarını olduğu ortaya çıkmıştır. 6.Belirli bir alan içerisine yerleştirilebilecek en büyük alanlı çokgenin kare olduğunu öğrenciler görememiştir (%69.4).
7.Öğrencilere kare, dikdörtgen, yamuk ve eşkenar dörtgen çizmeleri istendiğinde hemen hemen tüm katımcıların
prototip şekiller çizdiği görülmüştür. Bununla birlikte öğrenciler, kare ve dikdörtgende paralel kenarları doğru
göstermişlerdir. Ancak yamuk (%20.5) ve eşkenar dörtgende (%14.8) paralellik kavramında yanılgıya düşmüşlerdir. Diğer taraftan öğrencilere hazır olarak verilen dikdörtgen (%26.2), kare (%34.1) ve yamuk (%20.5) şekillerinin
aynı zamanda birer paralelkenar olmadığı yanılgısına düştükleri görülmüştür. 8. Yamuk (%13.1), paralelkenar
(%13.5) ve eşkenar dörtgen (%43.2) şekillerinde öğrencilerin yüksekliği gösterme konularında kavram yanılgıları
bulunmuştur. 9.Öğrencilerin eşkenar dörtgende (%34.9) kavram yanılgısına bağlı olarak alan hesabı yapamadığı
görülmüştür. 10.Akademik başarı arttıkça kavram yanılgısına düşme oranının azalması sonucu bulunmuştur.
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Cebir Öğrenme Alanında Farklılaştırılmış Eğitim Yaklaşımının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ayten Pınar BAL
Çukurova Üniversitesi

Matematiksel öğrenmenin temel ilkelerinden biri olan cebir konusu matematik programlarındaki önemini korumaktadır. Temel aritmetik beceriler ve sayısal örüntüleri içeren ilköğretim cebir alanı öğrencilerde cebirsel düşünme süreçlerinin gelişimi açısından büyük önem taşır. Cebirsel düşünme süreçleri, matematiksel yapıları tanıma
ve analiz etme, matematiksel ilişkileri anlama ve gösterebilme, genellemeler yapabilme ve değişiklikleri analiz
edebilme süreçlerini kapsar (Seeley, 2004). Usiskin’e (1988) göre cebir genelleştirilmiş aritmetik, belli problemlerin çözüm süreçleri, nicelikler arasındaki ilişkiler ve yapısal çalışmalar olarak sınıflandırılırken Kaput’a (1995)
göre ise cebir konusu genelleme, sistematik yapılar, yapısal çalışma alanı, işlevsel olarak cebir ve modelleme dili
olarak sınıflandırılmıştır. Ülkemiz matematik programlarında da (MEB, 2009, 2013) önemli bir yere sahip olan
cebir konusu ilkokul çağından başlayarak öğrencilerde çevrelerindeki örüntüleri keşfetme, bu örüntüler arasında
genellemeler yapabilme, örüntüleri farklı temsil türlerine dönüştürebilme, matematiksel ilişkileri kavrayabilme ve
aritmetik becerileri genelleştirebilme açısından önemli bir olgu olarak göze çarpmaktadır (Schoenfeld, 1995). Ancak literatürde cebir öğretimi üzerine yapılan araştırmalar, cebirin öğrenciler tarafından günlük yaşamdan kopuk,
sembollerden oluşan zor ve soyut bir alan olarak algılandığını ve bu durumun onların cebir konusuna yönelik
başarı ve tutumlarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, öğretim süreçlerinde ve
sınıf içi etkinliklerde uygulanacak yöntem ve stratejiler konunun öğrenciler için daha anlaşılır, daha somut bir hale
gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sınıf içerisinde bireysel farklılıkları gözeten, öğrenenlerin yetenek ve öğrenme ihtiyaçlarını birbirinden farklı olarak gören ve onların güçlü yanlarını ortaya çıkaran
Farklılaştırılmış Eğitim Yaklaşımı (FEY) büyük önem kazanmaktadır (Gregory ve Chapman 2002, Soldengeld ve
Schultz 2008; Heacox, 2002; Ericson, 2010). Bu olgudan yola çıkarak bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim
altıncı sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanında farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik
başarı ve tutuma yönelik etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki denenceler test edilmiştir: 1.Denence: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretimin uygulandığı kontrol
grubundaki öğrencilerin,“matematik başarı testi” ön test puanları kontrol altına alındığında, başarı testi son test
puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. 2.Denence: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının
uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin,“matematik başarı
testi” son test puanları kontrol altına alındığında, başarı testi kalıcılık test puanları arasında deney grubu lehine
anlamlı bir farklılık vardır. Bu denencelerle birlikte, deneysel işlemle ilgili bulguları nitel verilerle de desteklemek
amacıyla şu soruya da yanıt aranmıştır: Farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının uygulandığı deney grubunun bu eğitim yaklaşımına ilişkin görüşleri nelerdir?
Bu araştırma, ilköğretim altıncı sınıf matematik dersinde farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı açıklayıcı
karma araştırma türüne göre desenlenmiştir (Creswell, 2008; Fraenkel ve Wallen, 2009; Johnson ve Onwuegbuzie,
2004). Araştırmanın nicel boyutu ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre tasarlanmıştır. Yarı
deneysel yönteme göre grupların oluşturulması rastgele değil de ölçümlerle yapılır (Ekiz, 2003). Bu kapsamda,
çalışmada, deney ve kontrol grubunun seçiminde öğrencilerin başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğunu sınamak için, her iki gruba da 25 soruluk bir test uygulanmış ve her iki gruptaki öğrencilerin başarı puanlarının birbirine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen
“Matematik Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Adana ili Sarıçam ilçesinin alt sosyo ekonomik düzeyinde bulunan bir devlet
ortaokulunun altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu grupların çalışma grupları olarak alınmasında; kişisel bağımsız değişkenlerinden olan cinsiyet ve anne-baba öğrenim düzeyinin bu sınıflarda homojen olarak bulunması
etkili olmuştu. Uygulama yapılan ilköğretim okulunun altıncı sınıfından 60 öğrenci, deney ve kontrol gruplarını
oluşturmuştur. Araştırmada deney grubunda farklılaştırılmış eğitim uygulanmıştır. Farklılaştırılmış eğitimin uygulandığı deney sınıfında ders planları; İlköğretim Matematik Programının altıncı sınıf öğrencileri için öngördüğü
kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Probleme dayalı öğrenme ile derslerin işlenişinde izlenecek adımlar için
ilgili literatürden yararlanılmıştır. Araştırmada öncelikle, grupların öntest ve sontest puanlarının birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Daha sonra ise öğrencilerin başarı
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testi öntest puanlarına göre düzeltilmiş sontest ortalama puanları arasında farklılaşma olup olmadığı kovaryans
analizi ile test edilmiştir. Öte yandan, yapılan görüşme sonucundan elde edilen veriler ise içerik analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış; oluşturulan metinlere
yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Son aşamada ise kodlar bir araya getirilerek ortak yönler bulunmuş ve temalar
(kategoriler) ortaya çıkarılmıştır. Bulguları sunarken öğrencilerin görüşlerinden alıntılara da yer verilmiştir. Bu
kapsamda, öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrencilere verilen sıra numaraları ise alıntıların sonuna eklenerek kodlanmıştır.
Sonuç olarak ilköğretim altıncı sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanında farklılaştırılmış eğitim yaklaşımının
öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkisinin olması ve bu sürçte yaşanan sıkıntıların belirlenmesi açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
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8. Sınıf Öğrencilerin İrrasyonel Sayılarla İlgili Yaşadıkları Zorlukları Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Durum Çalışması
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Neredeyse tüm matematik konuları için gerçek (reel) sayıları öğrenebilmek ve bu konuyu anlamlandırabilmek hiç
kuşkusuz ki önemlidir. Gerçek sayılar bilgisi ise rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılarla ilgili olan bilgi düzeyine
bağlıdır. İrrasyonel sayıların anlamlandırılması ise daha soyut olduğu için rasyonel sayıların anlamlandırılmasından daha geniş bir süreci içerir. Öğrencilere bu süreçte destek olabilmek için rasyonel sayılardan irrasyonel sayılara
oradan da gerçek sayılara olan geçişte öğretim ortamının tasarlanması sürecinin dikkate alınması gerekli ve önemlidir (Güven, Çekmez ve Karataş, 2011). Ancak yapılan araştırmalar irrasyonel sayıların anlamlandırılması sürecinde çeşitli öğretim kademelerinde zorluklar yaşandığını göstermiştir (Arcavi, Bruckheimer ve Ben-Zui, 1987;
Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995; Zazkis ve Sirotic, 2004; Sirotic ve Zazkis, 2007a, 2007b; Güven, Çekmez ve
Karataş, 2011; Kara ve Delice, 2011; Adıgüzel, 2013). Yaşanan bu zorlukların çok da sürpriz olmadığı söylenebilir
(Güven, Çekmez ve Karataş, 2011). Çünkü matematik tarihine bakıldığında irrasyonel sayıların ortaya çıkarılması
sürecinde de ciddi sıkıntılar olmuştur. Eski Yunan matematikçilerin ölçülemeyen durumların varlığını fark etmeleriyle en büyük keşiflerden biri yaşanmıştır. Dedekind, Cantor ve Weierstrass irrasyonel sayılar ile ilgili teorileriyle bu boşluğu doldurmuşlardır (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995). Yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak incelendiğinde öğretmen (Arcavi, Bruckheimer ve Ben-Zui, 1987); öğretmen adayları (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995;
Zazkis ve Sirotic, 2004; Sirotic ve Zazkis, 2007a, 2007b; Güven, Çekmez ve Karataş, 2011; Kara ve Delice, 2011)
ve öğrencilerin (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995; Adıgüzel, 2013) irrasyonel sayıları anlamlandırması, sayı
doğrusu üzerinde göstermesi ve işlemleri ilgili çeşitli zorluklar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerle yapılmış
çalışmalar ayrıntılı incelendiğinde ise lise öğrencileriyle (Fischbein, Jehiam ve Cohen, 1995) ve sekizinci sınıf
öğrencileriyle (Adıgüzel, 2013) çalışıldığı belirlenmiştir. Sekizinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmada
(Adıgüzel, 2013) sayıların irrasyonel-rasyonel sayı olma durumuna odaklanıldığı görülmüştür. Bu araştırmada ise
2009 öğretim programına göre öğrenim gören öğrencilerle çalışılmıştır. İrrasyonel sayılar ilköğretim matematik
öğretim programında sekizinci sınıf düzeyinde “Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.” kazanımları ile verilir. Burada kazandırılması hedeflenen her ondalık açılımın bir rasyonel sayı olarak yazılıp yazılamayacağı ve gerçek sayılar kümesinin rasyonel
sayılarla ilişkisinin fark edilmesidir. Bu anlamda öğrencilerin matematik öğretim programında okula başladıkları
dönemden itibaren ilk defa sekizinci sınıfta karşılaştıkları bu konu ile ilgili düşünsel süreçlerinin daha ayrıntılı bir
şekilde incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin irrasyonel sayıları tanımlama, verilen sayıları irrasyonel sayı olma durumuna göre ayırt edebilme, sayı kümeleri arasındaki ilişkileri
fark edebilme, irrasyonel-rasyonel sayı arasındaki farkı bilebilme ve irrasyonel sayılarla işlemler yapabilme becerileri irdelenmiştir. Bu sayede öğretim ortamlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik ipuçlarının elde edileceği düşünülmektedir.
Araştırmada durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim
yılı bahar döneminde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören on, sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Görüşme formu incelenen
literatürden yararlanarak hazırlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda son haline getirilmiştir. Bu sayede iç geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bir öğrenci ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir ve gerekli düzeltmeler
ile son haline getirilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler yaklaşık olarak 40-60 dk arasında sürmüştür. Araştırmada veriler içerik analizi yardımıyla analiz edilmiştir.
Öğrencilerin irrasyonel sayıları tanımlamalarının istendiği sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde üç öğrencinin hem yaptıkları tanımın hem de verdikleri örneklerin doğru olduğu belirlenmiştir. İki öğrencinin eksik tanım
yaptığı, iki öğrencinin doğru tanım yapmasına rağmen örnek vermediği, iki öğrencinin doğru örnekler vermesine
rağmen yanlış tanım yaptığı, bir öğrencinin ise tanımı yanlış yaptığı ve örnek vermediği gözlenmiştir. Öğrencilerden rasyonel sayı ile irrasyonel sayı arasındaki farkı ifade etmeleri istenildiğinde beş öğrencinin doğru açıklamalarla ifade ettiği, üç öğrencinin doğru ancak eksik açıklamalar ile belirttiği ortaya çıkmıştır. İki öğrenci ise yanlış
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açıklamalarda bulunmuştur. Öğrencilerden irrasyonel ve rasyonel sayılarla ilgili işlemleri yapmaları istenen ifadelerin sonuçları incelendiğinde öğrencilerin genel olarak zorlandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin
rasyonel ve irrasyonel sayıları ayırt ederek yaptıkları sınıflandırmaları belirlemek için çeşitli rasyonel ve irrasyonel
sayılar verilmiş, bu sayıları gerekçelendirerek sınıflandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin hepsi kök 9 sayısını doğru
bir şekilde gerekçelendirerek tanımlayabilmiştir. 0,16; ve 14,01010304405… sayılarını tanımlayabilen ve gerekçelendiren sekiz öğrencinin olduğu ortaya çıkmıştır. 22/7 ve -2,0101…sayılarını yedi öğrenci doğru bir şekilde
ifade etmiştir. İki kök 3 ve pi sayılarını altı öğrenci doğru bir şekilde gerekçelendirerek cevaplamıştır. Öğrencilerin
tüm sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi nasıl belirlediklerine yönelik elde edilen bulgulara göre üç öğrencinin doğru
cevap verdiği diğerlerinin ise bazı sayı sistemleri arasındaki ilişkileri görmelerine rağmen bazıları ile aradaki bağlantıyı kuramadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında sayı sistemleri arasındaki bağlantıyı hiç kuramamış öğrenci
cevaplarının da var olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerden bazıları irrasyonel sayı kümesini ayrı bir küme olarak ele
almış ve gerçek sayılar ile olan ilişkisini kuramamıştır. Elde edilen diğer sonuç ise bazı öğrencilerin irrasyonel,
rasyonel ve gerçek sayılar arasındaki ilişkiyi kurmasına rağmen diğer sayı kümelerini yanlış bir şekilde ilişkilendirmiş olduklarıdır. Elde edilen bu sonuçlar öğrencilerin irrasyonel sayılar konusunda bazı zorluklarının olduğunu
göstermiştir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için bu konunun ön öğrenme koşullarından olan rasyonel sayı
kavramına daha fazla önem verilmesi gerektiği, bu yüzden irrasyonel sayı kavramının temelini oluşturan rasyonel
sayı ve diğer sayı kümelerini öğrencilerin yapılandırmasına fırsat tanıyacak etkinlikler tasarlanabileceği önerisi
dile getirilebilir. Bunun yanında araştırmalar irrasyonel sayı gibi bazı kavramların öğrenci de oluşmasını kolaylaştırmak için rutin olmayan problem durumlarının kullanılmasını tavsiye etmişlerdir (Vinner, 1991; Akt:Peled ve
Hershkovitz, 1999; Sirotic ve Zazkis, 2007a). Buradan yola çıkarak rutin olmayan problem durumları üzerinden
kavramlara odaklanılabilir. Ek olarak öğrencilerin yukarıda ifade edilen zorlukların üstesinden gelebilmeleri için
geometrik temsiller ve farklı gösterimler kullanılabilir. Araştırmalar irrasyonel sayıların öğretiminde geometrik
temsillerin çok güçlü ve gerekli bir öğrenme aracı olduğunu ifade etmektedirler (Zazkis ve Sirotic, 2004; Zazkis,
2005; Sirotic ve Zazkis, 2007a). Ayrıca farklı gösterimlerin irrasyonel sayıların kavramsal olarak öğrenmede yardımcı olacağına dikkat çekilmiştir (Güven, Karataş ve Çekmez, 2011).
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Kübra Elif BAĞRIYANIK
Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARTAL
Cumhuriyet Üniversitesi

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Teknolojinin bu gelişim hızı
eğitim yaşantılarında da etkilerini göstermeye başlamıştır. Artık birçok öğrenci tahta yazılanları notunu tutmak
yerine fotoğrafını çekmeyi tercih ettiğini görmekteyiz. Teknoloji çağına uygun insan yetiştirmek öğretmen yeterliliklerini de yeniden güncellemeyi gerektirmiştir. Bu nedenle son dönemde öğretmen yetiştirme alanı ile ilgilenen
birçok araştırmacı tarafından temeli Shulman’ın (1986) “Pedagojik Alan Bilgisi” kavramına dayanan, ilk olarak
Pierson (1999)’un doktora tez çalışmasında şematize edilen “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” kavramı üzerine
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. TPAB’ın kavramsallaştırılması ve kuramsal yapısının belirlenmesinde Mishra
ve Koehler’in çalışmaları büyük bir rol oynamaktadır. Mishra ve Koehler’in çalışmaları büyük bir rol oynamaktadır. Mishra ve Koehler (2006)’e göre TPAB; alan uzmanının bir disipline ait sahip olduğu konu alan bilgisinden,
teknoloji uzmanının sahip olabileceği teknolojik bilgiden ve bir öğretmenin sahip olabileceği genel pedagojik bilgiden farklı, üç bileşeninin (konu alan, teknoloji ve pedagoji) ötesine geçmiş önemli bir bilgi türüdür. Bütün bu
bilgi türlerini birleştirmesinde öğretmen adaylarının teknoloji okuryazar bireyler olmaları önemli olduğu düşünülmektedir. Teknoloji okuryazarı, teknolojik süreçte yenilikleri eleştirel bakış açısıyla sorgulayan kişidir (Odabaşı,
2000). Teknoloji okuryazarı bireyler; teknoloji ve birey, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilirler (ITEA,
1996). Örneğin; teknoloji okuryazarı olan bireyler teknolojinin toplumu şekillendirmesi ve toplumun teknolojiyi
şekillendirmesini anlayabilirler, fiyat ve yaraları arasındaki dengeyi ölçebilirler ve daha iyi bir tüketici olabilirler
(Pearson ve Young, 2002). Eleştirel düşünme ve karar verme boyutu kişinin teknoloji ile ilgili yayınlara yaklaşım
şekli ile ilgilidir (Garmire ve Pearson, 2006). Teknoloji okuryazarı bireyler teknoloji ile ilgili yayınları farklı bakış
açışlarından dikkate alan problem çözmede yetenekli insanlardır. Teknoloji okuryazarı bireyler teknolojik etkileri
ve sonuçları kabul ederler. Bunları kabul ederken bu sonuç ve etkilerin başka problemler yaratabileceğini bilirler
(ITEA, 2006). Teknoloji entegrasyonunun öğretim süreci ve öğrenci öğrenmesine olumlu etkilerinin anlaşılmasıyla, teknoloji entegrasyonunu etkileyen durumların belirlenmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik
yapılması gerekenler gündeme gelmektedir (Bingimlas, 2009; Saban, 2007). Özellikle Word, Excel gibi programların eğitimde kullanılmak üzere geliştirilmemiş olması (Zhao, 2003), öğretmenlerin benzer teknolojileri kullanırken, konu alanını ve pedagojik yaklaşımları göz önünde bulundurmalarını gerektirmektedir. Mishra ve Koehler
(2009)’in TPAB modelinde etkili teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin çalıştığı bölgenin sınırlılıkları ve fırsatları, okulun kültürü, öğrencilerin demografik özellikleri, sınıf ortamının fiziksel özellikleri gibi bağlamsal faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği de belirtilmiştir. Öğretmenlerin sahip olması gereken bu bilgilerdeki
eksiklikler ve öğretmenlerin teknoloji kullanıma ilişkin olumsuz tutumları teknoloji entegrasyonun önündeki engeller olarak görülmektedir. Ertmer, Addison, Lane, Ross ve Woods (1999) teknoloji entegrasyonunu engelleyen
faktörleri birinci dereceden faktörler (dışsal) ve ikinci dereceden faktörler (içsel) olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Birinci dereceden faktörler öğretmenin yeterlikleri dışındaki, bilgisayar ve yazılım eksikliği, zaman yetersizliği, teknik destek eksiklikleri ve yöneticilerin destek olmaması şeklindedir. İkinci dereceden faktörler ise öğretmene bağlı olan, öğretmenin teknoloji kullanımı hakkındaki bilgi, beceri ve inançlarıdır. Sheingold ve Hadley
(1990), teknoloji entegrasyonun sağlanacağı dersleri planlamak için öğretmenlerin yeterli zamanının olmamasını,
her sınıfta bilgisayar olmadığından bilgisayar sınıfının farklı öğretmenler tarafından kullanımının iyi planlanamamasını, okulda yeterli alanın olmamasını, yazıcı, bilgisayar ve diğer teknolojik araçların sayısındaki yetersizlikleri,
öğretmenlerin bilgi ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilerindeki eksikliklerini teknoloji kullanımının önündeki
engeller olarak belirtmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada da geleceğin Fen Bilgisi Öğretmeni olan öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca bahsi geçen
değişkenler öğretmen adaylarının doğum yılı, akademik başarıları ve mezun oldukları lise türü değişkenleri açısından da incelenmiştir.Tarama metodunun kullanıldığı nicel desenli bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının, teknolojik pedagojik alan bilgilerinin belirlenmesi ve doğum yılı, akademik başarı düzeyleri ve mezun oldukları lise türü değişkenleri ile kıyaslanarak fark gösterip göstermediği incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 13 devlet üniversitesinden 722 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları
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olarak; ‘Kişisel Bilgi Formu, ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği’(TPABÖ) ve ‘Teknoloji Okur Yazarlığı
Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri, tek faktörlü varyans analizi, Tukey çoklu
karşılaştırma testi kullanılarak yapılmıştır.Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerini belirlemek
amacıyla Şahin (2011) tarafından geliştirilen ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek 47
maddeden oluşmaktadır ve ölçekte yer alan maddeler beşli derecelendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ölçek;
Teknolojik Bilgi (TB), Alan Bilgisi (AB), Pedagojik Bilgi (PB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB), Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) olmak üzere
toplamda yedi alt boyutu bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin toplam puanları için yapılan güvenirlik analizinde cronbach alfa değeri ,974 olarak bulunmuştur ve
bahsi geçen yedi faktörün toplam varyansın % 66.676 oranında açıkladığı ve maddelerin madde-toplam korelasyon
katsayılarına bakıldığında ise 0.524 ile 0.737 arasında değiştiği görülmüştür. Fen bilgisi öğretmen adaylarının
teknoloji okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla Yiğit tarafından 2011’de geliştirilen ‘Teknoloji Okur Yazarlığı Ölçeği’ gerekli izinler alınarak kullanılmıştır ‘Teknolojik Yaşama Yönelik Beceriler’, ‘Teknolojinin Doğası’, ‘Tasarlanmış Dünya’, “Tasarım” ve “Teknoloji ve Toplum” olmak üzere beş faktörlü ölçek toplamda 33
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına ve tamamına ait güvenirlik katsayısı sırasıyla teknolojik yaşama
yönelik beceriler için .78,teknolojinin doğası için .73, tasarlanmış dünya için .96, teknoloji ve toplum için .63, .66
ve bütünü için .86 olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Ölçekte yer alan beş alt bölümün açıkladığı toplam varyans
değeri ise %81.18 olarak hesaplanmıştır.Analiz sonucunda ise öğretmen adaylarının % 48,8 ile 1992 ve üstü ve
%44,2 1989-1991 doğumlu olduğu, % 66,8 ile akademik başarı ortalamasının 2,00-2,99/51-75 arasında ve %27,6
akademik başarı ortalamasının ise 3,00-4,00/76-100 arasında olduğuğu, % 50,7’sinin 0-4 saat arasında ve %30,9
ile 4-9 saat arasında eğitim amaçlı bilgisayar başında vakit geçirdiği bulunmuştur. Analiz sonucunda fen bilgisi
öğretmen adaylarının, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği toplam puanları aritmetik ortalaması 3,75, Teknolojik Okur Yazarlık ölçeği toplam puanları aritmetik ortalamasının 2,52 olduğu ve ölçeklerin değerlendirme kriterlerine göre bu ortalama; örneklem grubunun teknolojik pedagojik alan bilgisine ve teknolojik okuryazarlığa
yüksek düzeyde sahip oldukları şeklinde algıladıkları bulunmuştur. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının doğum yılı
değişkenine göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği toplam ve alt boyut puanları aritmetik ortalamaları
arasındaki farklılıklar için yapılan ANOVA testinde sadece Teknolojik Alan Bilgisi alt boyutunda istatistiksel
açıdan ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 1986 ile 1988 yılları arasında doğan Fen Bilgisi öğretmen
adaylarının teknolojik alan bilgisi aritmetik ortalamaları, 1989-1991yılları arasında ve 1991 yılından sonra doğanlardan anlamlı derecede daha düşüktür.
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E - Kitap Uygulaması: Kalıcı Bilgi, Motivasyon ve Etkileşimli Eğitim

Rahme UYGARER

Günümüzde teknolojinin ışık hızında ilerlemesi ile dünyamız gün geçtikçe dijitalleşiyor. Dijitalleşme hayatımızın
her alanında bizlere kolaylık ve zaman kazanmamıza yardımcı olmakta. Özellikle eğitim – öğretim ortamlarında
teknoloji kullanımı bireysel farklılıklara sahip olan öğrenen kitlesine inanılmaz derecede kalıcı bilgi erişimine ve
edinmesine fırsatlar sunmakta. Geleneksel eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçiş ve etkileşimli (interactive)
eğitim ortamlarının sağlanmasında teknoloji oldukça büyük bir paya sahip olmuştur. Ayrıca, eğitim ortamlarının
artık dört duvar arasındaki sınırlarının kalkışı bize teknolojinin devreye girmesiyle e – öğrenme gerçekleştiriliyor.
Bu e – öğrenme ortamlarını ise uzaktan eğitim (distance education) aracılığı ile oluşturma imkânı tanınmıştır.
Uzaktan eğitim ortamlarında etkileşimli (interactive) eğitimi, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak iki farklı seçenek ile gerçekleştirmek mümkündür. Eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) uzaktan
eğitimde e – öğrenme ortamlarında kullanılacak materyallerin Keller’in Motivasyon (ARCS) Tasarım Modeline
göre elektronik olarak tasarlanıp, internet aracılığı ile öğrenenlere ulaşılması sağlanmıştır. Bir kitabı sanal ortamda
okunabilmesi için kitabın elektronik hale aktarılması gerekmektedir. E-kitap sözlükte (Oxford; 2012) “bir bilgisayar veya özel olarak tasarlanmış el cihaz üzerinde okunabilir bir basılı kitabın elektronik versiyonu” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda devreye e – kitapların oluşturulup yayınlanmaları devreye girmiştir.E- kitap öğrenenlere farklı farklı avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar; (a) güncelleme, (b) taşınabilme, (c) erişim ve (d) arşivleme kolaylığı ile e-kitap okumak için kullanılan yazılımların sağladığı metinsel işlemleri yapabilme ile çoklu
ortam desteği verilmektedir (Işık, 2013). Liesaputra (2010)’nin çalışmasında vurguladığı gibi, e – kitap endüstrisi
tomurcuk gibi gün geçtik sonra filizleniyor. Bu nedenle, kütüphaneler ve diğer dağıtıcılar belgeleri sayısallaştırıyorlar. Böylece insanlar dünyanın her yanından istedikleri kitap ve benzeri belgelere elektronik olarak erişebiliyorlar. Bu yönde yapılan dünya genelindeki projelerden biri olan “Million Book Project” ile bir milyondan fazla
kitap sayısallaştırılmıştır. Diğer bir gerçekleştirilen proje ise “British Library” tarafından yüz binden fazla kitap
sayısallaştırılırken, “Open Content Alliance & Google” işbirliği ile on milyonlarca ciltten oluşan elektronik koleksiyon yaratılıyor. Bu koleksiyondaki belgelere, internet arşivi olan Google kitap tarafından her birine ayrı ayrı
ulaşılmaktadır. Bu projeler ile muazzam büyüklükteki kütüphanelerde yer alan tam metin kitaplara ulaşmak için
olanak sağlanmaktadır. Bu araştırmada, Keller’in Motivasyon (ARCS) Tasarım Modeline göre; Dikkat (Attention): Öğrenme için gerekli olan ilk adım olmasının yanı sıra, motivasyon için de ilk koşuldur (Cengiz & Aslan,
2012), - Uygunluk (Relevence): Öğrenenlere eğitim hedefleri ve kullanışlılığı açıkça ifade edilir, öğrenenlerin
motivasyon profillerine uygun öğrenme stratejileri seçilir. Eğitim öğrenenin öğrenme stili ve kişisel ilgilidir, kavram ve materyaller öğrenenin ön bilgi, deneyim ve değerleriyle ilişkilendirilerek kullanılır (Kutu & Sözbilir, 2011),
- Güven (Confidence): Stratejilerin seçilmesi ve tasarlanması, stratejilerin öğretimde kullanılması, materyallerin
seçilmesi ve geliştirilmesi (Çetin & Mahiroğlu, 2008), - Doyum (Satisfaction): ARCS modelindeki son boyuttur.
Öğrenen öğrenme deneyiminin sonunda programın kendine kazandırdıklarından içsel tatmin duymalı ya da bir
ödül almalıdır. Öğretimsel mesaj tasarlanırken doyum aşamasına ulaşılması için aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır (Kayak & Mahiroğlu, 2010). Bu sorular;. a) Yeni kazanılmış bilgi ve becerilerin kullanılması için fırsatları
nasıl sağlarım? b) Öğrencilerin başarıları nasıl pekiştirilebilir? kriterleri doğrultusunda etkileşimli (interactive)
olarak tasarlanacak e – kitabın istenilen öğretimsel mesajların öğrenenler tarafından algılanıp kalıcı bilgi olarak
sağlanabilmesi konusu incelenecektir.
Bu araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa İlçesinde
yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencilerine yapılmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde
Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyonu Sertifika Programındaki kayıtlı öğrencilerinin sayıları
ile sınırlıdır. Araştırmacı tarafından Türkçe dilinde tasarlanan e-kitap ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programında kullanılan basılı kitap ile sınırlıdır. Bu araştırma için nicel ve nitel araştırma yöntemi kullanımı tercih edilerek karma bir çalışma yapılmaktadır. Karma çalışma yöntemi seçilmesi; Tek bir paradigmadan yararlanmak yerine, hem nicel hem de nitel yöntemi içinde barındıran karma yöntem seçilmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda karma
yöntem tercih edilmiştir (Creswell, 2003). Bu nedenle, etkileşimli (interactive) eğitimin gerçekleştirilebilmesinde
Bayram (1999)’ ında üzerinde durduğu Keller Motivasyon (ARCS) Tasarım Modeli çerçevesinde oluşturulması
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planlanan e – kitap ve geleneksel eğitimin gerçekleştirilmesi için de basılı kitap kullanımı tercih edilmiştir. Çalışma
grubu, rastgele atama ile biri deney bir diğeri ise kontrol grubunu oluşturan 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa İlçesinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi’nde Uzaktan Eğitim ile öğrenim gören Pedagojik Formasyon Sertifika Programı öğrencileriyle 12 hafta
boyunca deneysel çalışma deseni uygulanmaktadır. Büyüköztürk (2011)’e göre, deneysel çalışma deseni bağımsız
değişkenin düzeylerine, örneklemin oluşturduğu deney ve kontrol gruplarına, seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmaları ifade etmektedir.
Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre; dijitalleşen dünyamızın bir parçası olan geleneksel eğitim ortamların,
uzaktan eğitim kaynak ve alıcının ayni ortamda olmalarını gerektirmeden bilgi alış – verişinin internet ve teknoloji
yoluyla uzaktan eğitim ile sağlandığı etkileşimli eğitimdir. Bu etkileşimli eğitim ile sanal öğretim, web tabanlı
eğitim ve bilgisayar destekli iletişim böylece gerçekleştirilmektedir (Tuncer, 2007), ile e – öğretim ortamlarına
dönüşümünde öğrenci merkezli, öğreten – öğrenen arasındaki iletişimin çift yönlü olarak ve bilgi aktarımında
öğrenenlerde kalıcı bilginin ve motivasyonun sağlanabilmesi için dikkat – uygunluk – güven – doyum kriterlerini
göz önünde bulundurarak kullanılan kaynakların geleneksel basılı materyaller yerine elektronik olarak etkileşimli
(interactive) materyal tasarlamalarının gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır.
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Eğitim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Toplantı Yönetme Yeterliliği

Yrd. Doç. Dr. VİCDAN ALTINOK
Gazi Üniversitesi

Günümüzde her iş alanında başarının yakalanabilmesi için kurum çalışanları arasında etkili bir işbirliğinin ve iletişimin sağlanması gerekir. Bunu sağlayacak olanda çalışanların zaman zaman bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini paylaşmaları ortak kararlar doğrultunda çalışmaları yönlendirmeleridir. Buda belirlenen zaman dilimlerinde iş yerinde yapılacak olan toplantılarla sağlanacaktır. Her toplantının kendine özgü bir amacı vardır. Eğer
toplantı yapmak için belirli bir amaç ortada yoksa, ya da bu amaçlara daha farklı şekillerde ulaşmak da mümkünse,
o zaman toplantının gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.Bu özellikle de; haftalık, grup, proje ve kurul toplantıları gibi düzenli toplantılar için geçerlidir. Her toplantının amacı kendine özgü ve eşsiz olmalıdır. Belli bir
amaca yönelik olmayan toplantılar sadece para ve zaman kaybettirir. Bir toplantının başarısı sonuçları ile değerlendirilir. Toplantı bittikten sonra neler olacak? Bunlara yönelik sorumluluklar, ilgili kişilere net bir şekilde izah
edildi mi? Yapılması gerekenler belli bir zaman dilimi içinde mi yapılmalı? Gelişmeyi kim kontrol edecek? Eğer
bir toplantının sonunda yaptığımız her şey, bir sonraki toplantıyı ayarlamaya yönelikse, ciddi anlamda bir şeyler
yolunda gitmemiş demektir.Toplantıyı yürütmek, bütün bir grubun sorumluluğundadır. Toplantıyla ilgili ilk elden
sorumluluk tabii ki oturum başkanına (toplantıyı düzenleyene) aittir. Ama her katılımcı toplantının yolunda gitmesi için elinden geleni yapmalıdır. Toplantılar insanlarda benzer duyguları harekete geçirmektedir. Bizim bunlara
olan tepkilerimiz ise nadiren nötr olur. Bu gibi durumlardan ya daha kuvvetlenmiş, motive olmuş ve kararlılığımız
artmış bir şekilde veya uzun süren konuşmalardan, tartışmalardan yılmış, baskılardan korkmuş bir şekilde çıkarız.
Toplantının pozitif bir atmosfer kazanabilmesi için aşamalarının çok iyi planlanması gerekir. Toplantılar yöneticilerin en büyük silahı, yönetim biliminin ise kalbi olduğunu söyleyebiliriz. Toplantılar ilham ve enerji verici,
aydınlatıcı, paylaşımcı ve eğlendirici olmakla beraber, bazı durumlarda motivasyon bozucu ve sıkıcı olabilir(etemlevent.com/toplanti-yonetimi.html). Toplantıların etkili olabilmesi için, toplantının doğru yönetilmesi gerekir.
Toplantıyı yönetecek kişinin yetkisini gerektiği biçimde kullanmalıdır.Bunun içinde yönetici gündemi dikkate alarak, katılımcılara rehberlik yaparak, değişik bakış açılarını destekleyerek, tartışmaların konunun dışına çıkmamasını sağlayarak, toplantıyı uygun bir biçimde bitirerek, toplantı sürecinin kayda alınması eylemlerini eksiksiz olarak tamamlamalıdır(Tavmergen ve Aksakal, 2004:25-85). Bir toplantı düzenleme, bir sürü çabaya ve zamana mal
olmaktadır. Toplantılar, insanların daha uygun seçenekler üzerinde yeterince düşünmelerini sağlayacaktır. Ayrıca
toplantı yapmak, karar vermeyi desteklemek ya da kişisel sorumluluk almaktan kurtulmak için iyi bir yöntemdir.Fakat unutulmamalıdır ki istenilen niteliklere sahip olmayan bir toplantı, alınan kararlara karşı güven duygusunuda olumsuz yönde etkileyecektir. Bundan dolayı toplantı yapmadan önce, bu toplantının neden gerekli olduğunu doğru analiz etmek gerekir Toplantılar, bir amaca ulaşmak için kullanılan araçlardır. Bu çerçevede, Eğitim
kurumlarında her eğitim-öğretim döneminde yapılan toplantılar bu sürecin etkin ve verimli olması adına büyük
önem taşımaktadır. Bu açıdan, araştırmada eğitim kurumlarındaki toplantıların yürütülmesinde okul yöneticilerinin ne kadar yeterli oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin
toplantı yönetme yeterliklerini belirlemektir.Buna göre Okul yöneticilerinin; 1-Toplantı amaçlarını belirlemede
yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen agıları 2-Toplantıya hazırlık sürecindeki yeterliklerine ilişkin yönetici
ve öğretmen algıları 3-Toplantıyı uygulama sürecindeki yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 4-Toplantıyı değerlendirmedeki yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 5-Toplantı yönetme yeterliklerine
ilişkin görev alanlarına ve cinsiyete göre farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu araştırma, özellikle eğitim
kurumlarında verilen eğitim-öğretimin daha nitelikli olması için uygulamalardaki değişikliklerin uygulayıcılar tarafından bilinmesi, kurum içinde koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ortak bir grup ruhunun oluşturulması
açısından dönem içinde yapılacak olan toplantıların sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak unsurları ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu da ancak okul yöneticisinin toplantı yönetme yeterliğine sahip olması ile
mümkündür.
Bu araştırma, genel ve ilişkisel tarama modelindedir. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir
evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek
ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2002: 79). Genel tarama modelleri ile tekil ya
da ilişkisel taramalar yapılabilir. Çoğu araştırmalarda hem tekil hem de ilişkisel taramalara olanak verilecek dü-
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zenlemelere gidilir (Karasar, 2002: 79). Bu araştırmada hem tekil hem de ilişkisel tarama modelleri bir arada kullanılmıştır. Değişkenlerin, tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma
modellerine, tekil tarama modelleri denir (Karasar, 2002: 79). Araştırmada öğrentmenlere ve yöneticilere ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri ise iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında
birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2002:81).
Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik, imam
hatip ve güzel sanatlar liseleri hariç, Çankaya (23), Yenimahalle(22), Mamak(15) ilçelerinde bulunan toplam “
60” ortaöğretim okulunda görev yapan Çankaya(111), Mamak(52) ve Yenimahalle(89) olmak üzere toplam “252”
okul yöneticisi(müdür ve müdür yardımcısı) ve Çankaya(1.800), Mamak(587), Yenimahalle(1.333) olmak üzere
“3.720” öğretmenden oluşmaktadır(Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik verileri 2013). Araştırma kapsamında yöneticilerin 165 tanesine ulaşılmış, öğretmenler de ise araştırmanın uygulandığı gün okulda bulunan toplam 321 öğretmenden veri toplanabilmiştir. Veri toplama Aracı Çalışma grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen
“toplantı yönetme yeterliği” ölçeği uygulanmıştır. Ölçek yönetici ve öğretmenler uygulanmak üzere hazırlanmıştır.”Toplantı amacının belirlenmesi“, “Toplantıya hazırlanma süreci“, “Toplantıyı uygulama süreci” ve “Toplantıyı değerlendirme süreci” olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılmış, tüm maddeler için faktör yük değeri .43’nin üzerinde çıkmıştır. Güvenirlik çalışmaları
için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık sayıları,”Toplantı amacının belirlenmesi“ boyutunda .91, “Toplantıya
hazırlanma süreci“boyutunda .96, “Toplantıyı uygulama süreci”boyutunda .96 ve “Toplantıyı değerlendirme süreci”boyutunda ise .91 olarak tesbit edilmiştir.Bu araştırmada tüm boyutlar için Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı
ise .92’dir. Verilerin Analizi Verilerin çözümlenmesinde, ortaöğretim okul yöneticilerinin toplantıyı yönetme yeterliklerini değerlendirmede aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır.Görev ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Grup ortalama
puanları arasındaki farklılıkların test edilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Ölçekte 5-Çoğunlukla, 4Bazen, 3- Ara sıra, 2- Nadiren,1-Hiç seçeneklerinden oluşan 5’li likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek,
araştırma kapsamına alınan ortaöğretim kurumlarında bizzat elden uygulanarak toplanmıştır. Ağırlıklı ortalama
puanlarının derecelendirilmesi ve yorumlanması için, 5.00-4.20 (pek çok), 4.19 -3.40 (çok), 3.39- 2.60 (orta), 2.591.80 (az), 1.79-1.00(hiç) aralıkları ele alınmıştır.
Araştırma bulguları ölçekteki boyutlar esas alınarak, her bir boyutta en yüksek ve en düşük olarak belirlenen yeterlik alanları doğrultusunda verilmiştir.“Okulda Toplantı Amacını Belirleme Boyutu”nda yönetici görüşlerine ait
ortalamaların birbirine yakın değerler taşıdığı görülmektedir. Yönetici görüşlerine göre en düşük değer ort=3.58
ile “çok” düzeyinde “Okulda yapılan toplantılar genellikle kişiler arasında iletişim kurmak için yapılır” maddesidir.Bu da okulda yapılacak olan faaliyetlerin verimli ve sonuç alınabilir nitelikte olabilmesi için yöneticinin öğretmenler arasında etkili bir iletişimin sağlanmasının ve çalışanların işe ilişkin motivasyonlarının artırılmasında
önemli olduğu düşüncesine sahip olmadıklarını göstermektedir.Öğretmen görüşlerine göre ise “Okulda toplantı
amacını belirleme Boyutu”nda yöneticilerin en az sahip olduğu yeterlik okulda yapılan toplantıların yapılan çalışma ve faaliyetlerin değerlendirilmesine ilişkin olduğunu belirtmişlerdir(ort=2,72). Bu maddede öğretmenler yöneticilerini “orta” düzeyde yeterli görmektedirler. Özellikle eğitim kurumlarında sürdürülen faaliyetlerin ne düzeyde amaca hizmet edip etmediği ve aksayan yönlerin ve olumsuzlukların ortaya konması ve çözüm önerilerinin
oluşturulabilmesi için bu madde önemlidir. Okulda toplantı yönetimi açısından, toplantı amacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte mevcut durumun tespit edilerek yapılacak olan toplantıya hazırlıkta yönetici yeterlilikleri oldukça önemlidir. Çünkü yöneticiler, bu süreçte kurum ve ihtiyaçları doğru olarak saptayıp ortaya koymazlarsa
sonraki süreçler bu durumdan büyük oranda olumsuz etkilenecektir. Bu bulgulara dayalı olarak yönetici algılarının
öğretmenlerin algılarından daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Okulda yapılacak olan toplantılara hazırlanma sürecinde yönetici algılarının birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Onlara göre toplantıya hazırlanma boyutunda en yüksek yeterlik alanı ort=4.17 ile “toplantıya katılımın tam olarak gerçekleşmesini sağlar” ve
ort=4.03 ile de “Toplantıda olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler” bulunmaktadır. Bu
durum bize yöneticilerin yapacakları toplantılarda önceliği mümkün olduğunca yüksek katılımı sağlayarak sorun
yaşanmasını en az düzeye indirgemeye önem verdiklerini göstermektedir.Çünkü toplantı eğitim sürecindeki amaç
ve beklentilerin gerçekleştirilmesinde insan faktörü önemli bir dinamiktir. Okuldaki öğretmenlere göre de okul
yöneticileri toplantı hazırlık sürecine ilişkin en yüksek düzeyde orta düzeye karşılık gelen ort=3.24 ile”Toplantıda
olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler”ve ort=3.14 ile de” Yapılacak olan toplantının
amacını açıkça ortaya koyar ve ilgililere duyurur.” Yeterliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. öğretmenler
yöneticilerle “güven ve destek verme” konusunda düşük yeterlik konusunda aynı algıya sahip oldukları görülmektedir. Yöneticilerin okulda yapılması gereken toplantıları bir zaman kaybı veya külfet olarak algılamaları ya da
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işlerinin çokluğu, başka girişimlerde bulunmalarından dolayı toplantılar bazen yapılması gereken zaman dilimleri
içinde gerçekleştirilemediğinden önceden duyuru yapılması aksayabiliyor. Yöneticilere göre toplantıyı uygulama
sürecinde en çok kendilerini ort=4.18 ile “pek çok düzeyinde” her maddenin amacını netleştirilmesi yani açıklanması olduğunu göstermektedir. Bunu, ort=4.13 ve ort=4.10 ile toplantıdaki gündem maddelerini özetlenmesi, zaman zaman espiriler yapmaları, tarafsız kalmaları ve toplantının bitmesine ilişkin süreyi hatırlatmaları takip etmektedir. Etkili bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden biriside açık ve tarafsız olmasıdır(Cable &
Judge, 200:197-214). Açık ve tarafsız olmak eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemlidir(Rosen,1998:177). Bu okulda çalışanları bir arada tutmayı sağladığı gibi, destek ve güven duygusunu artırarak motivasyonlarını da olumlu yönde etkileyecektir.Öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin toplatı yönetirken sahip
oldukları en yüksek yeterlikleri ort=3.30 ile “otoriter bir tavır sergileme” onu takiben ort=3.21 ile de “toplantı
süresinin 45 dakikayı geçmemesi” konusunda özenli olduklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri yapılan toplantıların sonunda ort=4.05 ve onu takip eden ort=4.04 ile neye karar verdiklerini ve çalışmaların kimler tarafından
ve ne zaman yapılacağını belirttiklerini ortaya koymuşlardır. Böylece yöneticiler toplantı sonunda verdikleri karar
ve uygulamaların yapılmasında son sözü söyledikleri görülmektedir.hem öğretmenler hem de yöneticiler; yapılacak olan uygulamaların ne olması gerektiği ve kimler tarafından yürütüleceği, katılımcıların kararlılığının belirlenmesi açısında yöneticilerin yeterli olduklarını göstermektedir. Fakat bu uygulamalar için yapılacak harcamalar
ve kaynaklar hakkında ve daha sonraki toplantı zamanını belirleme açısından bir parça eksik oldukları görülmektedir. Tüm boyutlarda kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğretmen ve yöneticiler arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. Aritmetik ortalamalara baktığımızda yöneticilerin, ort=3.79’la “Toplantı amacının belirlenmesinde”, ort=3.87’le ”Toplantıya hazırlık”, ort=3.96’la “Toplantıyı uygulama”, ve ort=4.01’le “Toplantıyı değerlendirme” boyutlarında “Çok” düzeyinde
yeterli görürken, öğretmenler ise bu dört boyutta ort=3.05; ort=3.03; ort=2.97; ort=3.07 aritmetik ortalamalarıyla
yöneticilerini “Orta” düzeyde yeterli bulmaktadırlar.
Okulda toplantı amacını belirleme” boyutu genel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler kendilerini “çok” düzeyinde (ort=3,91) yeterli görürlerken, öğretmenler ise yöneticilerin “orta” düzeyde (ort=3,17) yeterli olduklarını
düşünmektedirler. Okulda toplantı yönetimi açısından, toplantı amacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte mevcut
durumun tespit edilerek yapılacak olan toplantıya hazırlıkta yönetici yeterlilikleri oldukça önemlidir. Toplantılara
hazırlanma sürecinde yönetici algılarının birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Onlara göre toplantıya hazırlanma boyutunda en yüksek yeterlik alanı ort=4.17 ile “toplantıya katılımın tam olarak gerçekleşmesini sağlar”
ve ort=4.03 ile de “Toplantıda olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler” bulunmaktadır. Bu
durum bize yöneticilerin yapacakları toplantılarda önceliği mümkün olduğunca yüksek katılımı sağlayarak sorun
yaşanmasını en az düzeye indirgemeye önem verdiklerini göstermektedir. Okuldaki öğretmenlere göre de okul
yöneticileri toplantı hazırlık sürecine ilişkin en yüksek düzeyde orta düzeye karşılık gelen ort=3.24 ile ”Toplantıda
olabilecek olumsuzlukları gidermeye yönelik stratejiler belirler” ve ort=3.14 ile de” Yapılacak olan toplantının
amacını açıkça ortaya koyar ve ilgililere duyurur.” Yeterliklerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Tablodaki sonuçlar, yöneticilere göre toplantıyı uygulama sürecinde en çok kendilerini ort=4.18 ile “pek çok düzeyinde” her
maddenin amacını netleştirilmesi yani açıklanması olduğunu göstermektedir. Bunu, ort=4.13 ve ort=4.10 ile toplantıdaki gündem maddelerini özetlenmesi, zaman zaman espiriler yapmaları, tarafsız kalmaları ve toplantının
bitmesine ilişkin süreyi hatırlatmaları takip etmektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin toplatı yönetirken sahip oldukları en yüksek yeterlikleri ort=3.30 ile “otoriter bir tavır sergileme” onu takiben ort=3.21 ile de
“toplantı süresinin 45 dakikayı geçmemesi” konusunda özenli olduklarını belirtmişlerdir. “Toplantıyı değerlendirme” boyutunda da yöneticiler “çok” düzeyinde yeterli görürken, öğretmenler yöneticilerin yeterliklerinin “orta”
düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Cinsiyet faktörü açısından ise erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden
farklı olarak yöneticilerini toplantı yönetiminde yöneticilerini “çok” düzeyde yeterli görmüşlerdir. Bununla beraber yönetici ve öğretmenler arasındaki farkı ortaya koyan t-testi sonuçları yöneticilerinin toplantı yönetimi yeterliğini öğretmenler “orta” düzeyde değerlendirirken, yöneticiler kendilerini “çok” düzeyde yeterli bulmuşlardır. Bu
sonuçlar bize ortaöğretim kurumlarında(Anadolu ve fen liseleri) ki yöneticilerin okulda yapılacak olan toplantıları
yönetmede bazı eksiklikleri olduğu görülmektedir. Örneğin, toplantıları sadece alınması gereken karaları alabilmek için değil aynı zamanda çalışanlar arasında iletişimi sağlayarak işbirliğini geliştirmeye ve farklı görüşlere de
yer vermeye çalışmaları eğitim-öğretim sürecinin daha etkin olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, çalışanlarına güvendiğini, destek verdiğini hissettirmesi, konuşulan gündem maddesi karara bağladıktan sonra diğer gündem maddesine geçilmesine dikkat edilmesi ve toplantı sonunda çalışmalar için gerekli olanların nasıl karşılanacağı konusunda bilgi vermeleri gibi noktalara da önem vermeleri toplantıya katılanların kurumun bir üyesi olarak görmelerini ve okula, işe olan bağlılıklarını artıracaktır.
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İnovasyon ekonomik büyümenin, çoğalan iş gücü ihtiyacının hayat standartlarının yükselmesinin önemli bir kaynağıdır (Çalıpınar ve Baç, 2007). İnovasyon, yeni bir fikri uygulamaya geçirmek demektir ve bu bağlamda kavram
olarak icattan ayrılır. Çünkü “İcat, yeni bir ürün veya süreç için ortaya atılmış olan bir fikrin ilk kez uygulanmasıdır; ancak inovasyon mevcut bir fikrin katma değer yaratcak veya kâr getirecek şekilde farklı bir bağlam içinde
pratiğe aktarılması adımıdır. (Fagerberg, Mowery ve Nelson, 2005, s. 4). Örneğin, yolculuklarda kullanılan tekerlekli valizler tam anlamıyla yenilikçi bir üründür. Tekerlek ve valiz katma değer/kolaylık veya yolcuya taşıma
konforu sağlayacak şekilde bir araya getirilmişlerdir. Aslında ne tekerlek, ne de valiz yeni bir şeydir. Eğer hizmet
alanından bir örnek verecek olursak, yenilik (inovasyon) bilinen bir herhangi bir yöntemin, fikrin katma değer
veya kârlılık yaratacak şekilde farklı bir kültürde, ortamda veya amaca yönelik olarak kullanılmasıdır. ABD’deki
“charter” veya kupon okulların ülkemizde uygulanması bizim eğitim sistemimiz adına bir yenilik olabilir. Literatürde inovasyonun tanımı üzerine farklı yaklaşımlar vardır. Bu tanımlardan biri de Oslo Manual’de (OECD,
EUROSTAT, 2005) şu şekilde yer alır: “İnovasyon; kayda değer bir gelişme gösteren veya yeni ortaya çıkan bir
ürün, hizmet veya üretim sürecinin, yeni bir pazarlama metodunun ya da işletmeler, iş yerleri veya uluslararası
ilişkilerde kullanılan örgütsel bir metodun uygulamaya geçirilmesidir.” (s.46). Bu tanımdan farklı inovasyon yöntemlerinin veya modellerinin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca gerek parasal, gerekse herhangi bir şekilde katma
değer/fark yaratmanın temel aracı olduğu da söylenebilir. Kırım (2006) inovasyonu para kazandıran yenilikçilik
olarak tanımlamakta ve ürün, iş modeli (örgütsel yapı), süreç, alt pazar ve deneyim inovasyonu şeklinde farklı
türlere ayırmaktadır. İnovasyon, iş dünyasında farklılaşarak rekabette öne çıkma ve bu yolla kârlılığını, piyasa
derinliğini arttırmada işletmeler için önemli bir kaldıraç işlevi görebilmektedir. İşletmelerin, kurumların ve sosyal
yapılanmaların günümüzdeki rekabet ortamında, tek başına üreterek ya da var olanı sürdürerek devam etmeleri
stratejik olarak mümkün görünmemektedir. Çünkü bu şekilde sıradanlaşma anlamına gelen “emtialaşma” süreci
yaşayan işletmeler bir süre sonra kendi sektöründe geriye düşmekte ve yenilikçi rakiplerinin hamleleri ile kulvar
dışında kalabilmektedirler. Bu süreçte bir de yenilikçi kültürü kabul eden, yenilikçi yapıyı oluşturmayı başaran
örgütler yaşadıkları çevreye ve meydana gelen gelişmelere adaptasyon konusunda oldukça önemli kazanımlar
edinmektedirler. Bu anlamıyla inovasyonun örgütlerin başarılı olabilmesi ve sürekliliği için hayati bir öneme sahip
olduğu söylenebilir (Bülbül, 2012). İnovasyon bilincinin oluşmasını sağlayan ilk kurumsal yapılar da eğitim örgütlerinden oluşmaktadır. Öyleyse yenileşmenin temelinde “eğitim” yatmaktadır (Taş, 2007). Bu gelişmelerin ve
değişmelerin devamı eğitim kurumlarını ve eğitim sistemini de faydalı bir gelişim için zorlamaktadır (Bayrakçı ve
Eraslan, 2014). Bir ülkenin sosyo- kültürel yapısını bozmadan devam ettirebilmesi ve var olan yapıyı üst bir aşamaya yükseltebilmesi sadece eğitim ile sağlanabileceğinden, bir ülkede uygulanan eğitimin kalitesi hayati bir
önem taşımaktadır (Kabakçı, 2008: 1-2). Eğitimde yenileşmeyi gerçekleştirebilmek için, okul öncesi eğitimden
yükseköğretime, iş görenlerin hizmet içi eğitiminden, toplumun her kesimini ilgilendiren yasam boyu eğitime kadar yeniden yapılandırılma çalışmaları yapılmalıdır. Eğitim örgütlerinin başında ise okul öncesi eğitimi veren kurumları gelmektedir. Bireyin gelişimi ve öğrenmesi açısından en önemli yıllar olarak kabul edilen okul öncesi
döneme ilgi giderek artmaktadır. Bu araştırmada akademik danışmanlar tarafından geliştirilen insan merkezli, beyin odaklı, “üstün yetenek ve karakter geliştirme” programına sahip aynı zamanda yenilikçi (inovatif) bir eğitim
ve okul işletmeciliği modeli olan “tasarla-yap-işlet-hizmet et” yaklaşımının uygulayıcısı bir okul öncesi eğitim
kurumu olan Akıllı Bebekler Akademisi’nde yönetsel düzeyde görev yapan okul çalışanlarının okullarının iş modeli ve örgütlenme süreci bağlamında nasıl değerlendirdikleri incelenecektir. Türkiye’ deki eğitim örgütlerinde
yenilikçi çalışmalara nadir rastlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışma eğitim örgütlerinde yenilikçi çalışmaların araştırılması üzerine bir adım niteliğinde olacaktır. Böylelikle eğitim örgütleri için geliştirilmiş teori ve yaklaşımlar
yararlı hale gelecektir.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yaklaşımı/yöntemi kullanılmıştır. Olgu bilim yaklaşımı/yöntemi, olguyu bizzat deneyimleyenlerin “ne” yi “nasıl” deneyimlediklerini tanımlamaya çalışır (Creswell, 2013).
Olgu bilimde, araştırmacı, olguyu bizzat yaşayarak deneyimleyen katılımcılardan bilgi/veri toplayarak incelenen
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olgunun özünü tanımlamaya çalışır (Creswell, 2013, s.76). Olgu¬ bilim araştırmalarında verilerin analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarır. İçerik analizinde bu amaçla kavramlar temalar ve oluş¬turulur. Oluşturulan temalar yorumlanır, alıntılara yer verilir ve sonuca gidilir (Saldana, 2013). Araştırma sürecinde, öncelikle okul içinde
gözlemler yapılmıştır. Okulda yapılan gözlemlerin toplam süresi 805 dakikadır. Gözlemler yazıya döküldüğünde
43 sayfa yer tutmaktadır. Gözlemlerden ve ilave görüşmelerden elde edilen verilere dayanılarak görüşme protokolü geliştirilmiştir. Görüşme protokolü Akıllı Bebekler Akademisi’ nde çalışan 2 öğretmen, 2 yönetici, 2 veli
yani toplamda 6 kişi tarafından doldurulmuştur. 6 kişinin doldurduğu görüşme protokolünden yapılan analizler
sonucunda içerik ve ana çerçeve oluşturulmuştur. Görüşme protokolün yer alan 8 soru geliştirilerek ve değiştirilerek 14 soruya çıkarılmıştır. Geliştirilen görüşme formu 10 kişi ile görüşme yapılarak sonuçlandırılmıştır. Ama bu
araştırma kapsamında yönetsel düzeyde görev yapan 4 kişi ile yapılan görüşmeler dikkate alınmıştır. Araştırma
problemine yönelik sorula¬rın oluşturulması için ilgili literatür taranmış. Hazırlanan soru formu Türkçe-dil,
ölçme-değerlendirme ve konu alan uzmanı olmak üzere toplamda 3 uzmana incelettirilmiştir. Alan uzmanlarının
görüş ve önerileri doğrultusunda so¬ruların “kapsam geçerliliği” sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma için kurum
yetkililerinden ve katılımcılardan yazılı izin belgeleri alınmıştır. Veriler, nitel araştırma türlerinden olan gözlem
ve yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Görüşme esnasında görüşmecilerin izniyle alınan ses kayıtları, ham veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Görüşmelerin kaydedilmesinin ardından ilgili literatür ve elde edilen veriler ışığında kodlar ve onları tanımlayan genel kategoriler belirlenmiş; yazıya
dökülen ses kayıtları, kodlar ve kategoriler dikkate alınarak çözümlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin
çözümlenmesinde temalar ve kodlar kullanılmıştır. İçerik analizi, verilerin tanımlanması, kodlanması ve kategorileştirilmesi sürecidir (Patton, 1990). Kodları genel düzeyde açıklayan kategoriler (temalar) belirlenmiş ve bulgular
yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Okul öncesi eğitim kurumu olan Akıllı Bebekler Akademisi kendi çevresinde sınıflardaki kontenjanları sınırlı tutmasına rağmen atölye temelli bir eğitim vermesi, özgün bir felsefeye sahip olması, öğretmenlerini işe alma ve
değerlendirme süreçlerinin farklı olması, öğretmenlerini iş başında geliştirme yöntemi, okulun kendine özgü ders
planlarını ve programını yapıp uygulaması, belirlenen öğrenme hedeflerine uygun yöntem ve materyallerini kullanılıyor olması, öğrenci gelişimini ölçme-değerlendirmede uluslar arası “High Scope” raporlama yöntemini kullanması, her sınıftaki öğrenci sayısının 16 ile sınırlandırılmış olması, doğal beslenme, ekolojik hijyen ve temizlik,
değişime ve yeniliklere açık bir kurum olması bağlamında ve tüm bu özellikleri ile alanında bir çok fikir ve uygulama önderliği yapıyor olması bakımlarından yenilikçi bir kurum profili uygun olması beklenmektedir. Örnek olay
olarak incelemeye alınan okulda yapılan gözlem ve görüşmeler sonucu, Akıllı Bebekler Akademisi’nde yenilikçiliğin büyük ölçüde yerleşik bir kültüre dönüştürülme çabalarının, sektöründe ciddi bir farklılaşmaya neden görülmüştür. Belli bir kontenjanla öğrenci kabul eden okula kayıt yaptırmak isteyen yaklaşık 20 öğrencinin, yedek
listesinde sıra bekliyor olması; Türkiye çapında okul zinciri sahibi bir kurumun, Akıllı Bebekler Akademisi’den
ilkokula gelecek öğrencilere özel indirim yapacağını duyurması da okulun benzerlerinden farklı bir kulvarda olduğunu göstermektedir. Atölye temelli eğitim modelinin oldukça verimli olduğu, ancak bazı atölyelerin (örneğin
drama) diğer atölyelere oranla zayıf kaldığı da gözlemlenmiştir. Yönetsel düzeyde görev yapan okul çalışanlarının
okullarının iş modeli ve örgütlenme süreci bağlamındaki değerlendirmeleri, incelen ve gözlemlenen yönleriyle
örnek olayın hem sosyal hem de ticari anlamda katma değer yaratan yenilikçi bir okul olduğuna işaret etmektedir.
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Toplumda ruh sağlığı hizmetlerinden rehberlik servisinin önemi büyüktür. Rehberlik servislerinin güçlendirilmesi
ve yaptığı çalışmaların koordine edilmesinde okul müdürleri etkili olmaktadır. Bu açıdan okulda rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde rehber öğretmenin yeterliliği kadar okul müdürlerinin rehber öğretmenlerin görevlerine(önemine ve yeterliliğine) ilişkin tutumları da oldukça önemlidir. . Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR)
kavramları, çağdaş eğitimin önemli birer parçası haline gelmiş faaliyetleri ifade etmektedir. Profesyonel bir hizmet
olan rehberliğin yürütülmesinde temel ilkelerden biri olan ve literatürde “Rehberlik uygulamalarında birey ile yakından ilgili olan psikolojik danışmanlar, yöneticiler, öğretmenler ve veliler gibi birçok kişinin anlayış ve işbirliği
içinde olması gerekir.” şeklinde belirtilen düşünce, yürütülecek hizmetlerde işbirliği ve katılımın önemli olduğunu
ortaya koymaktadır (Erkan, 2001; Kuzgun, 2009). Türkiye’de okullarda PDR hizmetleri 2524 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001)
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin amacı, il/ilçe düzeyinde PDR hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki PDR servislerinin kuruluş ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir. PDR Hizmetleri Yönetmeliğinde PDR hizmetlerinin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca okul müdürü, okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenlerin görev tanımları yapılmış ve PDR hizmetinde işbirliği içerisinde olmaları gerektiği belirtilmiştir (Tebliğler Dergisi, 2001). Bir başka deyişle, okullarda yürütülen PDR hizmetlerinin etkili olabilmesi için; okul müdürlerini, rehber öğretmenleri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri de
içine alan bir takım çalışması gerekir. Amaç Bu çalışmanın amacı okul rehber öğretmenlerinin rolüne ilişkin olarak
okul müdürü ve rehber öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1-Rehber öğretmenlerin eğitsel rehberlik rollerine ilişkin olarak okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 2-Rehber öğretmenlerin bireysel rehberlik rolüne ilişkin olarak okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 3-Rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik rolüne ilişkin olarak okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 4-Rehber öğretmenlerin yönetim ve liderlik rolüne ilişkin olarak
okul müdürü ve rehber öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 5-Rehberlik servisinin önemi ve yeterliğine ilişkin rehber
öğretmenlerin v e okul müdürlerinin görüşleri nasıldır.Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
yöntemiyle yürütülmüştür. Okul rehber öğretmenlerinin rolüne ilişkin olarak teori ve uygulamadaki rol belirsizliğini okul müdürü ve rehber öğretmenlerin konuyla ilgili duygu, düşünce ve değerlendirmelerini daha iyi aktarabilmek ve sorunları ayrıntılı bir biçimde anlayabilmek için bu tekniğe başvurulmuştur.Rehber öğretmenler, meslek
yasasına uygun rol tanımlarının yapılmasını ve çalışmaların bu yönde tutarlılık göstermesi beklenmektedir. Okul
müdürleri ise rehber öğretmenlerin çocukların psikolojik sosyal sorunlarını çözmesi ve öğretmenlere müşavirlik
hizmeti sunması beklenmektedir. Ayrıca rehber öğretmenler asıl rolünun gelişimsel rehberliğe uygun faaliyetleri
yerine getirmeleri beklenmektedir.Okullardaki çeşitli kurullarda psikolojik danışmanların söz sahibi olmalarının,
okulun atmosferini ve politikalarını olumlu etkilediği, bu şekilde psikolojik danışmanların okul lideri olarak benimsenmesinde etkili olduğu beklenmektedir.Rehberlik hizmetlerinde yaşanan değişime rağmen, psikolojik danışmanların, kendi rollerinde farklılık algılamadıkları beklenmektedir. Geleneksel rollerinden müşavirlik rollerinde
artış olduğu, koordinasyon rollerini zaman kaybı olarak algıladıkları, psikolojik danışma rollerinden ise doyum
aldıkları beklenebilecek bir sonuçtur.
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Argümantasyon Sürecinde Öğrencilerin Bilimsel ve Sosyo Bilimsel Konular Açısından Yaşadıklarının
İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Esra KABATAŞ MEMİŞ
Kastamonu Üniversitesi

Arş. Gör. Ebru EZBERCİ
Kastamonu Üniversitesi

Argümantasyon uygulamaları yapılandırmacı bilim sınıflarının hedeflerinin bir parçasıdır ve sosyal yapılandırmacılık temeline dayanmaktadır (Jiménez-Aleixandre, 2007). Argümantasyon, eğitimde önemli görülen bir söylem
formudur (Kuhn, 1993). Bireylerin; yerini belirlediği, iddia ve kanıtlarla bulunduğu bu yeri savunduğu, olası argümanları dile getirdiği bir söylem şekli olarak ifade edilebilir (Anderman ve Anderman, 2009). Bilimde argümantasyon, düşünce ve deliller arasında tutarsızları ortaya çıkarmada ve gidermede hizmet eder (Berland ve Hammer, 2012 ) Argümantasyon bilimin bir parçası haline getirilmeli ve bilim eğitimine entegre edilmelidir (JiménezAleixandre ve Erduran, 2007). Argümantasyonla birlikte öğrencilere, bilimin uygulamalarına katılmaları için öğrenme ortamlarında fırsatlar sunulmaktadır (Sampson, Enderle ve Grooms, 2013). Argümantasyon, sadece fen
eğitimi, okul dersleri, bilimsel konular için yararlı bir beceri değildir. Aynı zamanda kanıtlarla desteklenen iddialarla soruları cevaplamayı gerektiren anahtar bir beceri olarak her alanda kullanılabilir. Bu sebepten dolayı, eğitimde araştırma sorgulama tabanlı modeller, öğrenme ortamlarını, doğal dünyayı anlamak ve keşfetmek için argümantasyon becerilerini öğrendikleri bir yer haline getirmektedir (Hand ve Schoerning, 2012). Argümantasyon normalde analiz edilen bir problem için ilgili varsayımlar ve sonuçları kapsar. Belirli sonuçlar için artılarını ve eksilerini belirlemek, bir konu üzerindeki çatışmaları belirlemeyi gerektirir. İnsan bilişinin önemli bir şekli olarak
tanımlanan argümantasyon (Besnard ve Hunter, 2008), öğrencilere güçlü bir içerik bilgisi tabanının oluşmasında
yardımcı olur ve bilgilerini derinleştirmede bağlam sağlar (Anderman ve Anderman, 2009). Argümantasyon yaşam için önemli bir eğitim olarak görülmektedir ve uygulandığında değeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Kişiler,
argümantasyon sürecinde bir sorunu çözmek için girişimde bulunurlar, bir konuyu derinlemesine incelerler ve
birlikte tartışarak bir karara varırlar (Kuhn, 2005). Böylece alternatifler çerçevesinde iddiaları dikkate alarak bilginin yapılandırmasını içerir (Anderman ve Anderman, 2009). Bu argümantasyon sürecinde öğrenciler, kendi iddialarıyla ve karşıt iddialarla, diğerlerinin iddialarına yanıt verirler, açıklamalar getirirler, sorular yöneltirler ve
alternatif fikirleri çürüterek karşıtını ispat etme gereksinimi duyarlar (Chin ve Osborne, 2010). Bireyler bu faaliyetleri yaparken akranları ile öğretmen ile bazen de iddia ve kanıtları değerlendirmek için kendi kendilerine diyaloğa girerler (Anderman ve Anderman, 2009). Kuhn (1993), eğitimcilerin, öğrencilerin tartışma ortamlarında olmasının ve bu tartışma ortamlarına sınıfta zaman ayrılmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Kuhn argümantasyonun, bireyin kendi kendine tartışabildiği veya bir iddiayı kanıtlamada bir dizi düşünceyi düzenlediği içsel
bireysel form ve iki veya daha fazla bireyin diğeriyle tartıştığı bir sürece girme olarak dışsal sosyal formda olabileceğine vurgu yapmıştır. Bu açıdan bireysel formda argümantasyon bir ürün, sosyal formda bir süreçtir (Kuhn,
1993). Son yıllardaki gelişmelerle birlikte argümantasyon teorisi göstermektedir ki argüman sosyal bir alandır
(Driver, Newton ve Osborne, 2000). Eğitim programları argümantasyon süreçlerini geliştirmek için sadece bilişsel
modellere değil sosyal ve kültürel alanlara da yer vermelidir. Bu yüzden eğitimde, argümantasyon uygulamaları
ile öğrencilerin sosyal beceriler de kazanmasını sağlar (Driver vd, 2000). Argümantasyon öğrenmeyi geliştirmek
için bir öğretim aracı olarak, öğrencilerin bilgilerinin açıklayıcı temellerini oluşturmada ve test etmede kullanılabilir. Düşünme becerilerini geliştirmede bu süreçler etkilidir (Kuhn, Black, Keselman ve Kaplan, 2000). Argümantasyon öğrencilerin anlamlandırmalarındaki boşlukları doldurmada, iddia ve kanıtlarını sorgulamada, başka
bakış açılarını dikkate almada öğrencilere yardımcı olur (Anderman ve Anderman, 2009). Argümantasyon çalışmaları incelendiğinde, uygulamaların bilimsel ve sosyo bilimsel konular bazında gerçekleştiği görülmektedir. Bilimsel konular üzerine çalışan araştırmacılar (Driver vd, 2000; Hand, 2008; Norton-Meier, Hand, Hockenberry ve
Wise, 2008) bilimin doğası gereği argümantasyonun bilimsel bir süreç olduğuna vurgu yapmışlardır. Karmaşık,
tartışmalı, tek doğru cevabı olmayan, açık uçlu olan sosyo bilimsel konularda argümantasyon oluşturmak, yüksek
düzey düşünmeye yönelik araştırma inceleme yapmaya yardımcı olur (Sadler, 2009). Bu konular informal sorgulama için ideal araçlar olarak kullanılabilir (Kuhn, 1993). Araştırmada Sadler’ in tanımladığı sosyo bilimsel konuların özelliklerini barındıran (çözülmesi gereken bir problem ve içinde ipuçları barındıran) bir konu ile bilimsel
sürecin yaşandığı bir konu (kuvvet ve etkileri konusu) ele alınmıştır. Çalışma kapsamında aynı öğrencilerin bilim-
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sel ve sosyo bilimsel konularda gerçekleşen argümantasyon uygulamalarındaki küçük grup tartışmalarında yaşadıkları süreçlerin incelenmesi amaçlanmıştır.Bilimsel ve sosyobilimsel konularda öğrencilerin argümantasyon süreçlerindeki yaşadıklarını incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum
çalışması temel alınmıştır. Bu doğrultuda, dönem başında araştırmacılar tarafından çoktan seçmeli ve açık uçlu
soruların yer aldığı mekanik konularını içeren başarı testi öğrencilere uygulanmıştır. Başarı testinden alınan puanlara bakılarak, öğrenci seviyeleri (üst, orta ve alt) belirlenmiş ve bu seviyelere yönelik gruplar oluşturulmuştur.
Belirlenen her seviyeden, o seviyeyi yansıtan birer grup seçilmiştir. Bu gruplarda üst ve alt seviye üçer orta seviyede dört öğrenci yer almaktadır. Seçilen bu öğrencilerin bilimsel konunun yanında, sosyo bilimsel konu ile ilgili
de tartışmalarda yaşadıkları süreç ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma, 2013-2014 akademik yılı güz döneminde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 10 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bu öğrenciler belirlenen bilimsel ve sosyo bilimsel konuları farklı haftalarda Fen ve Teknoloji Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında işlemişlerdir. Bu ders argümantasyon tabanlı bilim öğrenme sürecini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, bilimsel ve sosyo bilimsel konuların her ikisi için de
belirledikleri problem durumuna yönelik küçük grup tartışmaları gerçekleştirmişlerdir. Her iki konunun da öğrenci
tartışmaları sırasında ses kaydı alınmış ve transkriptleri yapılmıştır. Yapılan transkriptler farklı üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Daha sonra bu kodlamalar üzerinde araştırmacılar tartışarak gerekli düzenlemeleri
yapmışlardır ve ortak bir noktada buluşmuşlardır.Araştırmacılar tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda kodlar (sebep-sonuç ilişkisi, ipucu kullanma, öneri sunma, tahmin, çıkarım, sonuç çıkarma vb.) belirli kategoriler
altında toplanmış ve isimlendirilmiştir. Bunlar bilimsel süreç becerileri, süreç yönetimi, değerlendirme, argümantasyon sürecini destekleme, üstbiliş ve öğrenci-öğrenci sorularıdır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; argümantasyon sürecini desteklemede öğrencilerin bilimsel olmayan konuda, bilimsel konuya göre daha etkili oldukları
görülmüştür. Değerlendirme, üstbiliş ve süreç yönetimi açısından ise, bilimsel konuda bilimsel olmayan konuya
oranla öğrencilerin daha aktif oldukları ortaya çıkmıştır. Bilimsel süreç becerilerinde de bilimsel olmayan konuda
öğrencilerin bilimsel konuya göre daha etkili olduğu ancak bu etkililiğin çok belirgin olmadığı görülmüştür. Öğrenci-öğrenci sorularına bakıldığında ise, düşük seviyedeki sorular bilimsel konuda; orta seviyedeki sorular ise
bilimsel olmayan konuda daha fazla yer almıştır.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim Özel Alan” Yeterlik
Algılarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ
Mersin Üniversitesi

Türkiye’de de özellikle uluslararası sınavlardan (TIMMS, PISA) alınan olumsuz sonuçlardan dolayı 2000’lerden
sonra eleştirel bir sorgulama içerisine girilmiş, 2003-2004 öğretim yılından itibaren MEB tarafından yeni bir eğitim programlarının temelleri atılmaya başlanmıştır. Yeni ilköğretim programının temelinde yapılandırmacı yaklaşım yer almaktadır, buna bağlı olarak da öğrencinin neyi öğrendiğinden çok, nasıl öğrendiği ve öğretmenin rehber
öğrencinin merkezde olduğu, aktif öğrenmeye odaklı yeni bir sisteme geçiş yapılmıştır. (Ekinci, Öter, 2010) Yeni
sisteme geçişin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemin gerektirdiği bazı öğretmen yeterliklerini belirlemek
amacıyla, 2004 Haziran ayında 25 öğretim elemanı, 120 öğretmen, 18 ilköğretim müfettişi, 6 ölçme değerlendirme
uzmanı ve sendika temsilcileri ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda genel öğretmen yeterliliklerini tanımlamış
ardından Fen öğretmeninin sahip olması gereken özel alan yeterliklerini yayınlamıştır (Bülbül, Slogar,2012). Milli
Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Fen Bilgisi Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri El Kitabı’nda bir Fen ve
Teknoloji öğretmeninin sahip olması gereken beş temel özel alan yeterliği şu şekilde belirlenmiştir: 1.ÖğrenmeÖğretme Sürecini Planlama ve Düzenleme 2.Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim 3.Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme 4. Okul, Aile ve Toplumla İşbirliği 5. Mesleki Gelişimi Sağlama (MEB, 2004) MEB’e göre (2006)
özel alan; “Çeşitli branşlarda bireyin ruh ve beden sağlığını, becerilerini geliştiren, branşa özgü teorik ve pratik
kazanımların üst düzeyde kazanılmasını sağlayan geniş tabanlı bir etkinlik sürecidir. Özel Alan Çalışması dersinde
öğrenciler kendi ilgi, yetenek ve becerisine uygun özel bir alan seçer. Öğrenci, seçtiği alan ile ilgili üst düzey
becerileri kazanır.” Erdem’e göre (2008), “Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi, öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterliklerinin bilinerek, bu yeterliklerin öğretmen adaylarına kazandırılması ile mümkündür” (Aktaran: Canbazoğlu, 2008). Literatürde Fen Bilgisi Öğretmenliği özyeterlik ve pedagojik alan çalışmaları, öğretmen genel yeterlikleri, mesleki ve alan bilgisine yönelik çalışmalar bulunmaktadır
(Canbazoğlu, 2008; Bıkmaz, 2002; Ersoy, 2011; MEB, 2006; Bülbül&Slogar, 2012; Üstüner, 2006; Kalsen, 2008).
Ancak özel alan yeterlikleri ile çalışmalar sınırlı sayıda olup, bu çalışmalara Okulöncesi, Kimya ve Türkçe eğitimi
alanlarında rastlanmıştır (Kök, Çiftçi ve Ayık, 2010; Uyulgan, Kartal, 2012; Coşkun, Özer ve Tiryaki, 2010). Fen
Bilgisi Öğretimi alanında özel alan çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın özgün olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği özel alan yeterliklerinden biri olan Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal
Gelişim yeterlikleri incelenmiştir. Bu yeterlik alanının toplam 11 alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlar MEB
tarafından: 1.Öğrencilerde yaşadığı çevreyi tanıma ve inceleme merakı uyandırabilme, 2.Öğrencilerin bilimsel
süreç becerilerini geliştirme, 3.Öğrencilere bilimin doğası ve tarihsel gelişimi konularında anlayış kazandırabilme,
4.Öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirme, 5.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilme, 6.Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilme, 7.Öğrencilerin bilim ve teknoloji ilişkisini anlamlandırmalarını sağlayabilme, 8.Atatürk’ün bilim ve teknolojiyle ilgili düşünce
ve görüşlerini öğretim sürecindeki uygulamalara yansıtabilme, 9.Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile
toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilme, 10. Fen ve Teknoloji öğretim ortamında
gerekli önlemleri alabilme, 11.
Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan
uygulamalar yapabilme olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği özel alan yeterliklerinden biri olan “Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim” yeterlik alanını ölçmeye yarayan bir ölçme
aracı geliştirmektir.
Araştırma genel tarama modeli ile yürütülmüş bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışma Grubu Araştırmanın pilot
çalışması Adnan Menderes Üniversitesinde yüksek lisans yapmakta olan 4 öğrenciye, bu kişilerden ve uzmanlardan alınan görüşlerin ardından düzenlenmiş şekli ise, Adnan Menderes Üniversitesi’nde örgün ve ikinci öğretim
programlarında eğitim görmekte olan 300 Fen Bilgisi öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi Bilimsel, Toplumsal ve Teknolojik Gelişim Özel Alan Yeterlikleri ölçeği (BTTÖ), araştırmacı
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek maddelerinin hazırlanmasından önce literatür taraması yapılmış ve Fen Bilgisi
eğitimine ilişkin öğretmen yeterlikleri incelenmiştir. Ölçeğin ilk halindeki maddeler yazılırken, MEB’in yayınlamış olduğu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri El Kitabı kaynak alınmış ve toplam 71 maddeden
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oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Bu havuzda Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim yeterliklerine ait 11 alt
boyutun her birine ilişkin maddeler yer almaktadır. Pilot uygulama ve Fen Bilgisi Eğitimi alanındaki uzmanlardan
alınan görüşlerin ardından bazı maddeler düzeltilmiş, bazı eklemeler yapılıp, anlaşılmayan maddelerin çıkarılmasından sonra 64 maddelik nihai deneme ölçeği oluşturulmuştur. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Likert
(1932) tarafından geliştirilen dereceleme toplamlarıyla ölçekleme yaklaşımında, ölçülmek tutumlarla ilişkin ifadeler, çok sayıda cevaplayıcıya uygulanır. Böylece her cevaplayıcı, ölçekteki ifadelerin kapsadığı tutum öğesine
katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur (Tezbaşaran, 2008). BTTÖ’de yer alan maddelere ilişkin, “Katılıyorum”, “Kısmen katılıyorum”, “Katılmıyorum” şeklinde yargılar yer almaktadır. Ölçeği yanıtlayan öğrenciler maddelere katılıyorum (5) ile katılmıyorum (1) arasında değişen 5 kategorili derecelendirme ölçeğine göre tepkide
bulunmuşlardır. Verilerin Çözümlenmesi Oluşturulan 64 maddelik deneme ölçeği, Adnan Menderes Üniversitesi’nde örgün 1,2,3,4. ve ikinci öğretim 2,3,4. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 300 Fen Bilgisi Öğretmen
adayı üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları bu 300 kişiden elde edilen veriler sonucunda tamamlanmıştır. Geçerlik ve güvenirliği sağlamak için SPSS.15 paket programı kullanılarak, açımlayıcı
faktör analizi, Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi ve T-testi uygulanmıştır. Faktörlerin uygunluğu LISREL programı kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlar bulgular kısmında yer
almaktadır.
Yapılandırmacı sisteme geçilmesi ile birlikte Fen ve Teknoloji programında meydana gelen değişikliklere uyum
sağlama sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her branş eğitimine özel olarak “Özel Alan Yeterlikleri” kitapçıkları yayımlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği özel alan yeterliklerinin alt boyutlarından biri olan “Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim” yeterlik alanını ölçmeye yarayan bir ölçme aracı
geliştirmektir. MEB’in yayınlamış olduğu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri kitapçığından yararlanarak elde edilen Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim Özel Alan Yeterlikleri Ölçeği (BTTÖ) üzerinde
yapılmış olan analizler sonucunda, 7 alt boyuttan oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) ,87 bulunmuştur.
Bu çalışmada, MEB’in (2006) yayınlamış olduğu Fen Bilgisi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri El Kitabı’ndan
elde edilen Fen Bilgisi Öğretmenliği özel alan yeterlik maddeleri ile Bilimsel, Teknolojik ve Toplumsal Gelişim
alt özel alanı ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkılarak geliştirilen BTTÖ,
örgün lisans 1, 2, 3, 4 ve ikinci öğretim lisans 2, 3, 4. sınıfta okumakta olan Fen Bilgisi Öğretmen adayları üzerinde
uygulanarak geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Ölçeğin ilk halinde yer alan 71 madde pilot uygulamanın ardından 64’e düşmüş, faktör ve güvenirlik analizlerinin ardından ise değerleri düşük bulunan 41 madde ölçekten atılarak, toplamda 23 maddeden oluşan ölçeğin son haline ulaşılmıştır. AFA ve DFA analizlerinin ardından ölçeğin
7 faktörden oluşan bir yapıda olduğu tespit edilmiştir ve bu faktörler sırasıyla, “Okul dışı etkinlik düzenleyebilme”,
“Bilimsel süreç becerileri”, “Bilimin Doğası yeterliği”, “Eleştirel düşünebilme becerisi”, “Problem çözme becerisi”, “Güvenlik önlemleri alabilme” ve “Özel eğitim becerisi” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada geçerli ve
güvenilir bir özel alan ölçeği elde edilmiştir. Hazırlanan ölçeğin, öğretmen yetiştiren kurumlarda, var olan programın değerlendirilmesinde ve durum saptamasında kullanılabileceği araştırmacı tarafından önerilmektedir.
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Araştırma - Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerle Desteklenmiş Bilim Merkezi Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilim Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
Reyhan ÖZ

Prof. Dr. Fatma ŞAHİN

Bilim doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotlar kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi
düzenleme süreci, evreni anlama ve tanımlama çabaları olarak tanımlanabilmekle birlikte, bilim çağının yaşandığı
günümüzde toplumların gelişmesi ve yaşam seviyesinin yükselmesi, fen bilimlerinin gelişimiyle paralellik göstermektedir ve bu gelişimin ilk şartı ilköğretimden yükseköğrenime kadar kaliteli fen eğitiminin uygulanmasına bağlıdır. Bu kapsamda kaliteli fen eğitiminin temel amacını, kişinin çevresindeki problemleri tanımlaması, gözlem
yapması, hipotez kurması, deney yapması, sonuç çıkarması, analiz etmesi, genelleme yapması ve elde ettiği bilgi
ve gerekli becerileri uygulaması şeklinde tanımlayabiliriz. Kaliteli fen eğitimi bireylerin ilköğretimin en alt kademelerinden başlanarak bilim okuryazarı olarak yetiştirilmesi, toplumun bilim ve teknolojik gelişimlere uyum
içinde olması ile gerçekleştirilebilir (Edt. Çepni, 2012, s.2-4; Yıldırım, 2009, s.16; Aktamış ve Ergin, 2006, s.77;
Şahin ve Say, 2010, s.224). Bu eğitim süreci, okul içi uygulamalarla sınırlandırılmayıp informal öğrenme ortamlarını ve farklı öğretim modellerini içine alan aynı zamanda etkileri yaşam boyu devam eden bir dönemi kapsamaktadır. MEB (2014) öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için
sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamlarının araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanması
gerektiğini ve informal öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal
ortamlar vb.) faydalanılması gerektiğini ifade etmiştir. Özellikle bilim-teknoloji-toplum eğitimi ile geleneksel eğitim birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle bilim okuryazarlığını geliştirme, geleneksel eğitim anlayışının dışında yeni öğretim yollarını eğitime dâhil etmeyi gerektirmektedir (Wang, 1998, s.52). Araştırma sorgulamaya dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamaları öğrencilerin öğrendiği bilgileri günlük yaşamlarına yansıtabilmelerine olanak tanıyacak bu sayede bilim okuryazarı bireyler yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bozdoğan ve Yalçın (2006, s.97) önemli informal öğrenme çevrelerinden olan bilim merkezlerinin feni, teknolojiyi ve
eğitimi içinde barındıran çok nadir kurumlardan olduğunu ve bu merkezlerin hem fen-eğitim hem de teknolojieğitim arasında bir köprü kurarak fen eğitimine ve mesleki eğitime katkı sağlayabilecek bir yapıda olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bu araştırmayla öğrencilerin okul ortamından daha fazla teknolojik donanıma sahip olan
bilim merkezinde hayal güçlerini kullanmaları, gözlem yapmaları, deneyip keşfederek bilimsel çıkarımlar yapmaya odaklanmaları ve aynı zamanda teknolojik aletlerin işleyişinde her zaman esas olan basit fen kurallarını
günlük yaşamlarına yansıtmaları sağlanmıştır. Fen dersleri öğrencilere yapılandırılmış bilgi içeriği şeklinde sunulursa öğrenciler kendi sorularını üretip bunu dile getirmek için ayrıca kendi araştırmalarını yapıp bulgularını ve
açıklamalarını sunmak için cesaret kazanamazlar (Sağlamer Yazgan, 2013, s.6). Araştırma yoluyla öğretim, öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi hedefler. Bu yaklaşımda öğrenci önce problemi hisseder, tanımlar, çözümü için geçici çözüm yolları (hipotez) üretir, bu hipotezle ilgili veri toplar ve verileri
değerlendirerek sonuca ulaşır. Bu strateji ile öğrenci sadece o problemin değil, ileride karşılaşacağı problemlerinde
çözümünü öğrenmiş olur (Tan, 2012, s.262). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının uygulandığı sınıflardaki
öğrencilerin kendi başlarına ya da arkadaşları ile birlikte yaptıkları etkinlikler, deneyler ve buluşlar bilginin anlamlı ve kalıcı olmasını sağlar (Tatar, Kuru, 2006, s.148). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının, fen okuryazarı bireyler yetiştirme amacına hizmet etmesi açısından, önemli bir role sahip olduğu görülmektedir (Duran, 2015,
s.401). Araştırmaya dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, sorumluluğun öğrenci üzerinde olduğunu öğrenciye hissettirir. Bilim merkezi uygulamaları ile yaparak yaşayarak öğrenen öğrenciler araştırmaya dayalı öğrenimsayesinde bilimsel süreç becerilerini edinip bilim insanı gibi çalışarak kendi öğrenme sorumluluk ve yükümlülüklerini
alabilir. Fen anlamında sorumluluk alabilen öğrenciler bilimsel girişimlerde bulunarak çevreyi, teknolojiyi ve toplumu tanımak amacıyla gerçekleştirilen fen ile ilgili araştırmalarda var olan bilgi yığınları içinden kullanacağı
bilimsel yöntemlere en uygun olanı seçebilir. Böylece fenin yaşamına kalıcı olarak yerleşmesi sağlamış olur. Fenin
yaşama kalıcı olarak yerleşmesi bilim okuryazarlığı ile gerçekleşebilir. Bu bağlanmada araştırma- sorgulamaya
dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının öğrencilerin bilim okuryazarlık düzeylerini arttıracağı düşünülmektedir. Araştırma problemini “Kuvvet Hareket ünitesinin öğretiminde araştırma ve sorgulamaya
dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin bilim okuryazarlık düzeyine etkisi var mıdır?” oluşturmaktadır.
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Bu araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan deneklerin, okulda
eğitim öğretim faaliyetlerinde bulundukları şubelerini araştırmanın uygulandığı süre dâhilinde değiştirmenin uygun olmadığı ve okul yönetimince sınırlı sayıda şube ile çalışmasına izin verildiği durumlarda denekler şubelere
rastgele atanamaz. (Büyüköztürk ve ark., 2012, s.198). Bu nedenle ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel
araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın, çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul’da
bir devlet okulunun 7. sınıflarını oluşturan 29’ar öğrencinin yer aldığı 2 şube oluşturmuştur. Çalışmada dersler
kontrol grubunda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında MEB’in önerdiği 7. sınıf öğretmen kılavuz kitabı doğrultusunda yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemler kullanılarak, deney grubunda dersler araştırma-sorgulamaya
dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamaları kullanılarak işlenmiştir. Deney grubu uygulamaları
sınıf içi ve bilim merkezi uygulamaları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sınıf içerisinde ve bilim merkezinde yapılan etkinlikler 5E modeline göre hazırlanan 3 adet ders planı ile birleştirilmiştir. Her iki grupta da dersler
5 hafta süresince araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın verileri bilimsel okuryazarlık testi ile elde
edilmiştir. Çalışmada Türkçe’ye uyarlamaları ve bu süreçteki pilot uygulamaları, güvenirlik analizleri ile madde
analizleri Turgut (2005) tarafından gerçekleştirilmiş olan 5’li likert tip formundaki Temel Bilimsel Okuryazarlık
Testi kullanılmıştır. 38 maddelik Temel Bilimsel Okuryazarlık Testi’nin 22 maddesi Bilimin Doğası, 16 maddesi
Bilim-Teknoloji-Toplum ilişkisini incelemektedir. Uygulanan testler SPSS 15.0 paket programıyla istatistiksel
olarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda teste ait Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,77 olarak
tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan testlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ilişkisiz örneklem ttesti kullanılmıştır. Can (2012), farklı gruplardan elde edilen veri değerlerinin ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan parametrik testin t-testi olduğunu ve bu testin güvenilir
sonuçlar verebilmesi için grupların ortalamalarının kıyaslanarak verilerin her birisinin normal dağılım özellikleri
taşıması gerektiğini belirtir. Testlere ait puan dağılımlarının normalliği Kolmogorov-Smirnov Testi ile test edilmiştir. Bütün değişkenlere ait dağılımlar normal dağılım sonucuna ulaşıldığından analizlerde parametrik teknikler
kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan Temel Bilim Okuryazarlığı Testi’nin normalliğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov
Testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan öntest ve sontestlerin normallik dağılımları
incelenmiş ve Temel Bilimsel Okuryazarlık Testi’nin Bilimin Doğası ve Bilim-Teknoloji-Toplum alt boyutlarının
normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Testlerin analiz işlemlerinde ilişkisiz örneklem t-testi, iki bağımsız
grup ve bu grupların Bilimin Doğası ile Bilim-Teknoloji-Toplum alt boyutlarından elde ettiği ortalamalarda gözlemlenen farkların anlamlı olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Uygulama öncesinde deney ve
kontrol grubu öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasındaki anlamlı farklılığı tespit etmek amacıyla
öntest olarak uygulanan Temel Bilimsel Okuryazarlık Testi’nin Bilimin Doğası ve Bilim-Teknoloji-Toplum alt
boyutlarında deney ve kontrol gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön ve son testler ilekontrol grubu öğrencilerinin ön ve son testlerikendi
içlerinde istatistiksel olarak incelendiğinde Bilimin Doğası ve Bilim-Teknoloji-Toplum alt boyutlarında öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasında olumlu veya olumsuz yönde anlamlı farklılığa ulaşılamamıştır. Uygulamalar
sonrasında deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan Temel Bilimsel Okuryazarlık Testi’nin Bilimin Doğası
ve Bilim-Teknoloji-Toplum boyutlarının her birine ait son test puanları karşılaştırıldığında Bilimin Doğası alt boyutuna ait aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmazken Bilim-Teknoloji-Toplum alt boyutuna
ait aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Bilim merkezi uygulamaları ziyaretçilerin bilime olan farkındalıklarının artmasını, bilimsel araştırmalara ilgili olmalarını, günlük yaşamlarında bilimi kullanabilmelerini, bilimsel tartışmalarda özgüven sahibi olmalarını, bilimsel araştırmalar yaparak bu araştırmaların
sonuçlarını sorgulamalarını ve toplum yararına olan teknolojik gelişmelerle ilgili olmalarını sağlayacağı sonucunu
çıkartabiliriz. Bu nedenle bilim merkezi uygulamaları sonucunda deney grubunda Bilimin Doğası ve Bilim-Teknoloji-Toplum alt boyutlarından alınan son test ortalama puanlarının ön test ortalama puanlarına göre artış göstermesi olumlu bir sonuçtur. Ortalama puanlardaki artışın anlamlı olmaması bilim okuryazarlığı gibi çok boyutlu bir
özelliğin 5 hafta gibi kısa bir süre yerine daha uzun süreyi kapsaması ve teknolojik donanımları daha güçlü bir
bilim merkezinde araştırma-sorgulamaya dayalı etkinliklerin yürütülmesi Bilimin Doğası boyutunda da istatistiksel olarak olumlu yönde anlamlı farklılığın oluşmasını sağlayabilir.
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi
Arş. Gör. Dr. Aylin ALBAYRAK SARI

Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Bireyler gün içerisinde zamanlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçirmektedirler. Iş hayatında yaşanılan stres,
rekabet, ikili anlaşmazlıklar, mobbing gibi olumsuz durumlar bireyin hayatının kalitesini etkilemekte, ruh sağlığını
tehlikeye sokabilmekte ve bireyde tatminsizlik yaratabilmektedir. Öğretmenlerin okul-öğrenci-veli arasında kalması, kalabalık sınıflarda eğitim-öğretim etkinlikleri yapmaya çalışması, toplumda öğretmenlik mesleğine karşı
hissedilen olumsuz tutum, değişen eğitim sistemine uyum sağlayamama gibi nedenler öğretmenleri psikolojik olarak etkilemektedir. Ülkemizde uygulanan PISA, TIMMS gibi uluslararası sınavlar sonucunda öğrencilerin performanslarının beklenen düzeyde olmadığı için eğitim sistemimizde özellikle fen bilgisi öğretim programında çağın
gereksinimlerine paralel olarak değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerin öğretmenlerin mesleğe karşı
tutumlarını etkilediği düşünülmektedir. Öğretmenlik mesleği için önemli bir tehlike olan tükenmişlik durumu son
yıllarda giderek artan önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmada fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere gore nasıl farklılaştığının ortaya konulması hedeflenmiştir. Ayrıca cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum ve görev yapılan okulun bulunduğu bölge değişkenlerine
göre fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma var olan durumu olduğu gibi betimlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalarda, bireylerin çalışılan kavram yada duruma ilişkin olarak tutum veya davranışlarının açığa çıkarılması amaçlanır (Creswell,
2008). Çalışma grubu: Araştırmada amaçlı örneklem yöntemlerinden uygun örnekleme yolu ile örneklem seçilmiştir. Uygun örnekleme yöntemi, zaman, para ve işgücü açısından örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama
yapılabilir birimlerden seçilmesi ile yapılır (Büyüköztürk, 2012). 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde
gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 120 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı: Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergin (1992) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Verilerin Analizi: Veilerin analizinde t–testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular paylaşılacak ve bulgular doğrultusunda öneriler
sunulacaktır. Veriler analiz edilmektedir. Doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular paylaşılacaktır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler sunulacaktır.
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Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya, Bilimsel Süreç Becerilerine
ve Fen’e Yönelik Tutumlara Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ Arş. Gör. Emrah HİĞDE Barış ÖZDEN

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler sosyal yaşantımızı önemli ölçüde etkilemekte ve her an hayatımızın
farklı noktalarında karşımıza çıkabilmektedir. Bu hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi fen eğitimi alanında da
etkili olmuştur. Benzer şekilde, 2013 yılında uygulamaya konulan Fen Bilimleri Dersi Öğretim programının vizyonu da “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2013). Ayrıca
programda Fen okuryazarı bireyler yetiştirmek için “Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı” temel
alınmıştır. Benzer şekilde ulusal araştırma konseyi (NRC) 2012 yılında yayınladığı standartlarda bilim öğretiminin
merkezinde araştırma sorgulama olduğunu belirtmiştir (NRC, 2012). Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin çevrelerindeki her şeyi keşfetme isteği duydukları, etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü argümanlar kurdukları, fen bilimlerinden heyecan duyan ve değerini
bilen bireyler olarak yetiştikleri, kısacası birer bilim insanı gibi yaparak-yaşayarak-düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturduğu öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır (MEB, 2013). Son yıllarda fen eğitiminde yapılan
reformlarla öğrencilerin ezbercilikten uzak, zihin alışkanlıkları ve bilimsel sorgulama becerilerini güçlendiren;
aynı zamanda bilime yönelik bilgilerini ve ilgilerini geliştiren araştırma-sorgulamaya dayalı fen eğitiminin önem
kazandığı görülmektedir (NRC, 2012; 2000). Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn (2007) “Araştırma-sorgulamaya
dayalı öğretim ile geleneksel öğretim karşılaştırıldığında, öğrencilerin sorgulamaya dayalı öğretimde daha anlamlı
kazanımlar elde ettiği ve hazır bulunuşluğu düşük olan öğrencilerin bu araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamalardan daha çok yararlandığını gösteren geniş ölçekli deneysel ve yarı deneysel çalışmaların (Hickey, Kindfeld,
Horwitz, & Christie, 1999; Hickey, Wolfe, & Kindfeld, 2000; Langer, 2001; Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada & Davis, 2004; Wu & Tsai, 2005; Geier)” olduğunu vurgulamıştır. Alan yazın incelendiğinde
herhangi bir alanın belirli bir konusunda birbirinden bağımsız olarak yürütülmüş ve farklı sonuçlara ulaşmış çok
sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda oluşan bilgi birikimini etkin olarak kullanmak, yorumlamak ve yeni çalışmalara yol açmak için daha geniş ve detaylı bir araştırma yöntemi olarak meta-analiz kullanılmaktadır. (Yıldız, 2002; Kaplan, Topan & Erkan, 2013). İlgili alan yazında söz edilen çalışmalar dikkate alındığında yurt dışında ve yurt içinde araştırma-sorgulamaya dayalı fen öğretimi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak
yapılan bu çalışmalardaki araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretiminin ilişkili olduğu çok sayıda değişkenin varlığı ve bu değişkenler üzerindeki etkilerinin net bir biçimde ortaya konulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de Araştırma-sorgulamaya dayalı fen öğretim yönteminin etki büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla böyle
bir meta analitik etki analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalışma araştırma-sorgulamaya dayalı fen
öğretim yönteminin etki büyüklüğünü ortaya çıkarmak ve alan yazına katkı sağlamak açısından büyük bir öneme
sahiptir. Bu meta-analiz araştırmasının amacı, Araştırma-Sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, bilimsel süreç becerileri ve fen’e yönelik tutumları üzerine etkisinin büyüklüğünü ortaya koymaktır.
Bu amaç doğrultusunda, Araştırma-Sorgulamaya dayalı öğretim yöntemiyle yapılmış olan araştırmalar meta analiz
yöntemiyle bir araya toplanarak bir etki büyüklüğü bulunmaya çalışılmıştır. Bu temel amaç cümlesinden hareketle
aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır: 1.Sorgulamaya dayalı öğrenme geleneksel yönteme kıyasla Akademik
başarıyı ne kadar etkilemektedir? 2.Sorgulamaya dayalı öğrenme geleneksel yönteme kıyasla Bilimsel Süreç becerilerini ne kadar etkilemektedir? 3.Sorgulamaya dayalı öğrenme geleneksel yönteme kıyasla Fen’e Yönelik Tutumu ne kadar etkilemektedir?
Bu araştırmada ortaokul fen bilimleri derslerinde geleneksel öğretim yönteminden farklı olarak kullanılan Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim yönteminin akademik başarıya, Bilimsel Süreç becerilerine ve Fen’e yönelik
tutumlarına etkisini hesaplamak için meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz, benzer konularda yapılmış
birbirinden bağımsız ve çok sayıda çalışmadan elde edilmiş sayısal verileri istatistiksel olarak analiz etme ve bu
çalışmaların sonuçları hakkında genel bir sonuca varma yöntemidir (Glass, 1976; Johnson, Johnson ve Stanne,
2000; Lipsey ve Wilson 2001, s. 2; Sağlam ve Yüksel, 2007; Kablan, Topan ve Erkan, 2013). Genellikle metaanaliz yöntemi üç temel adımda gerçekleştirilir: 1) Uygun çalışmaların tespiti ve seçimi, 2) çalışma verilerinin
kodlanması ve etki büyüklüklerinin hesaplanması ve 3) etki büyüklüklerinin istatistiksel analizi ve çalışma verilerinin yorumlanması (Höffler ve Leutner, 2007). Araştırmada analiz edilmek üzere kapsama dâhil edilen çalışmalar,
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Geleneksel Öğretim yöntemine kıyasla, Araştırma-Sorgulamaya dayalı öğretim yönteminin akademik başarıya,
bilimsel süreç becerilerine ve Fen’e yönelik tutuma etkisini belirlemeyi amaçlamış araştırmalardan oluşmaktadır.
Çalışmaların 2005-2014 yılları içerisinde yapılmış olması, yüksek lisans, doktora tezleri, hakemli, hakemsiz akademik dergiler, elektronik akademik dergiler ve veri tabanlarından (ERIC, Yök tez kataloğu, Google akademik,
Springer, Science Direct) toplanması, çalışmaların kontrol ve deney gruplarına sahip olması, çalışmada t testi yapılmış olması, örneklem büyüklüğü (N), ortalama (M), standart sapma (SD) gibi betimleyici verilerin olması gibi
ölçütler dikkate alınmıştır. İnternet ortamında “Sorgulama” “Araştırma”, “Sorgulamaya dayalı Öğretim” “Araştırmaya Dayalı Öğretim”, “Inquiry”, “Inquiry based” “Inquiry based Teaching” gibi anahtar kelimeler kullanılarak
yapılan tarama sonucu toplam 58 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Dâhil edilme ölçütlerine uygun 19 adet çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Analiz için Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) ve Microsoft
Excel 2010 Office programı kullanılmıştır.
Bu çalışmaya dâhil edilen 19 çalışmanın tümü göz önünde bulundurulduğunda 778 deney grubunda, 743 kontrol
grubunda olmak üzere toplamda 1521 öğrenciyi kapsamaktadır. Meta-analiz çalışmasına dâhil edilen 19 çalışmadan 16 çalışma geleneksel öğretim ile araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yöntemlerinin akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalardan oluşmaktadır. Bu 16 çalışmadan 15’inde araştırma-sorgulamaya dayalı
yöntemin geleneksel öğretim yöntemine göre pozitif yönde etki büyüklüğü olduğu 1 çalışmada ise negatif yönlü
etki olduğu görülmektedir. Cohen’in (1992) etki büyüklüğü sınıflamasına göre araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine kıyasla öğrencilerin akademik başarıları üzerinde büyük (large)
etkisi olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmadaki toplam 19 çalışma arasında bilimsel süreç becerileri üzerinde bu
iki yönetimin etkisini karşılaştıran 11 çalışma bulunmaktadır. Bu 11 çalışmanın 10’unda araştırma-sorgulamaya
dayalı öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine kıyasla bilimsel süreç becerilerine pozitif yönde etki
büyüklüğü olduğu 1 çalışmada ise negatif yönlü etki olduğu görülmektedir. Buna göre Cohen’in (1988) etki büyüklüğüne sınıflamasına göre araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yöntemlerinin uygulandığı çalışmaların çoğunda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine üzerine orta (medium) etkisi olduğu bulunmuştur. Bu meta-analiz
çalışmasındaki toplam 19 çalışma arasında tutuma yönelik bulguları içeren 10 çalışmadan 8 çalışma araştırmasorgulamaya dayalı öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine kıyasla Fen’e yönelik tutuma pozitif yönde
etkisi olduğunu 2’si ise negatif yönlü etkisi olduğunu göstermiştir. Buna göre Cohen’in (1992) etki büyüklüğüne
sınıflamasına göre araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yöntemlerinin uygulandığı çalışmaların çoğunda öğrencilerin Fen’e yönelik tutumları üzerine orta (medium) etkisi olduğu bulunmuştur. Ulusal düzeyde yapılan (Timur
ve Kıncal, 2010) araştırma-sorgulamaya dayalı olarak öğretime yönelik elde edilen sonuçlar uluslararası alan yazında yer alan birçok araştırmayla da desteklenmektedir. Mevcut çalışmaya paralel olarak uluslararası literatürde
Gibson ve Chase (2002) yaptıkları çalışmada sorgulamaya dayalı öğretim yönteminin uygulandığı öğrencilerin
Fen’e yönelik tutumunun geleneksel yönteme dayalı öğretimin uygulandığı öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Minner, Levy ve Century (2009) 1984–2002 arasında yapılan araştırma-sorgulama dayalı
bilim öğretiminin etkilerini araştıran 138 çalışmayı incelemiş ve araştırma sorgulamaya dayalı eğitimin öğrencilerin başarıları ve kavramları anlamaları üzerinde etkili olduğunu bulmuştur. Mevcut meta-analiz çalışmasının
bulguları ve literatürdeki çalışmalar ışığında araştırma-sorgulamaya dayalı eğitimin geleneksel yönteme kıyasla
ilköğretim öğrencilerinin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve Fen’e yönelik tutumları üzerinde daha
olumlu etkisi olduğu çıkarımı yapılabilir (Çelik ve Çavaş, 2012) ve araştırma-sorgulamaya dayalı yöntemin ilköğretim düzeyinde kullanılması önerilebilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarıyla Disiplinler Arası Bir Uygulama: Enerji Konuları Örneği
Yrd. Doç. Dr. Güliz AYDIN
Muğla Üniversitesi

Fen Bilimleri Öğretim Programı, öğrencilerin konu ve kavramları bir bütünlük içinde anlamlı öğrenmelerinin önemini vurgulamaktadır. Enerji kavramı ile ilgili konular, öğretim programında Fizik, Kimya ve Biyoloji üniteleri
içerisinde birbirinden kopuk ve farklı birer konuymuş gibi ele alınmaktadır. Bu nedenle de öğrenciler, enerji kavramı ile ilgili ‘enerji korunumu’, ‘enerji dönüşümü’ gibi konuları öğrenmede zorluklar yaşamaktadırlar. Fen öğretim programları incelendiğinde, enerji ile ilgili olarak en kolay anlatılan ve anlaşılan enerji kavramlarının potansiyel ve kinetik enerjiler olduğu ancak enerji kavramları arasındaki ilişkinin belli bir sıraya konulmadığı görülmektedir (Else, 1988). Lin & Hu (2003), beş okuldan 106 yedinci sınıf öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, öğrencilerin
enerji akışı ve madde döngüsü konularındaki kavramalarını belirlemişlerdir. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunun enerji
akışı ve madde döngüsü konuları ile ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri kurmakta başarısız olduklarını göstermiştir. Ellse (1988), Fen öğretiminde yaygın olarak potansiyel ve kinetik enerjilerin öğretimine yer verildiğini, enerji
öğretiminde diğer enerji formlarının da yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Ogborn (1990)’a göre, öğrenciler ve
öğretmenler enerjiyi değişimin nedeni olarak düşünmekte; öğrenciler enerjiyi, canlı olmakla sahip olunan hayati
bir olay olarak görmekte, enerji, aktivite, eylem, güç, kuvvet gibi sözcükler birbirinin yerine kullanmaktadırlar.
Gürdal, Şahin & Bayram (1999) ilköğretim 4. ve 5. sınıflarla yapmış oldukları araştırmada, Fen öğretiminde bütünleştirmenin, öğrenci başarılarını artırdığı sonucuna varmışlardır. Kirwan (1985), pek çok öğretmenin enerji
konularını öğretmekte zorlandıklarını belirtmiştir. Fen derslerinde enerji ile ilgili kavramların öğretilmesinde birçok güçlükle karşılaşılmaktadır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, enerji konularının öğretimine ilişkin disiplinler
arası bir bakış açısına sahip olmalarının, ilerleyen yıllarda öğretmenlik yaptıklarında, öğrencilerinin Enerji konularını anlamlı öğrenmelerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çeşitli araştırmalar, bütünleştirme ve ilişki kurmanın derinlemesine öğrenmeyi ve başarıyı arttırdığını göstermektedir. Disiplinler arası öğretim “disipliner konu
alanlarının belirli kavramlar ya da temalar etrafında anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek sunulması” (Yıldırım,
1996) olarak tanımlanabilir. Disiplinler arası öğretimde amaç, hem seçilen konunun anlamlı bir bütün olarak öğrenilmesi, hem de öğrencilere aynı konunun farklı disiplinler açısından incelenmesi olanağının yaratılmasıdır (Yalçın ve Yıldırım, 1998). Bu çalışmada, Fen bilgisi öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen uygulamalarda disiplinler
arası bir nitelik taşıyan enerji konuları, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında birbiriyle ilişkili ele alınmıştır. ‘Enerji
dönüşümü’ ve ‘enerji korunumu’ kavramlarını öğretmen adaylarının zihinlerinde anlamlı bir şekilde yapılandırabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Enerji konularıyla ilgili kavram ve ilkelerin Fen Bilgisi öğretmen adaylarınca
doğru bir şekilde yapılandırılması, ilerleyen yıllarda öğretmenlik yaparlarken öğrencilerinin de bu kavram ve ilkeleri daha iyi yapılandırmalarını ve bu konularda daha az kavram yanılgılarına sahip olmalarını sağlayacaktır.
Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen disiplinler arası enerji etkinliklerinin etkilerini ortaya
koymak ve onların yapılan uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştırmada, tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2014-2015 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde “Yaşamın İçindeki Enerji” seçmeli dersini alan 15 öğretmen adayıyla (9 kız, 6 erkek) gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarıyla 5 hafta süresince enerji konularına ilişkin disiplinler arası Fen etkinlikleri
yapılmıştır. Araştırmada veriler, enerji konularına ilişkin açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Hazırlanan açık uçlu soruların ve görüşme sorularının, Fen eğitimi alanındaki 2 öğretim üyesinden uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş olan açık uçlu sorular, aynı
sınıf düzeyindeki üç öğretmen adayına uygulanarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve sorulara son şekilleri verilmiştir. Enerji konularına ilişkin açık uçlu sorular öğretmen adaylarına uygulamadan önce ön test, uygulamadan
sonra son test olarak uygulanmıştır. 15 öğretmen adayı, 3’er kişilik gruplar halinde (5 grup) beş hafta süresince
disiplinler arası enerji etkinlikleri gerçekleştirmişlerdir. Son testlerin uygulanmasından sonra, etkinliklerin gerçekleştirildiği her gruptan 1’er öğrenci ile (toplam 5 öğrenci ile) yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş,
bunlar ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevapların betimsel
analizi yapılmış; veriler azaltılarak kategorize edilmiş, tablolaştırılarak sunulmuştur. 15 öğretmen adayından elde
edilen açık uçlu soru verilerinin iki araştırmacı tarafından analizi gerçekleştirilmiş ve güvenirlik yüzdesi % 88

739

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
olarak belirlenmiştir. Ses kayıt cihazına kaydedilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşmelerin dökümleri iki araştırmacı tarafından da kontrol edilmiş, dökümlerin doğruluğu sağlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, iki
araştırmacı tarafından incelenerek görüşme temaları ve kodları oluşturulmuştur. Görüşmelerin betimsel analizinden elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca görüşülen bireylerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının, enerji konularına ilişkin açık uçlu soruları son testte disiplinler arası bir yaklaşımla cevapladıkları, enerji konuları arasında bütünlük sağlayabildikleri görülmüştür. Yapılan uygulamalar, öğretmen adaylarının enerji konularına ilişkin disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. Fen derslerinde
Fizik, Kimya ve Biyoloji üniteleri içerisinde birbirinden kopuk ve farklı birer konuymuş gibi ele alınan enerji
kavramı ile ilgili konular, bu çalışmada birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmış, yapılan etkinliklerle öğretmen adaylarının ‘enerji korunumu’, ‘enerji dönüşümü’ gibi kavramları disiplinler arası bir bakış açısıyla yapılandırmaları
sağlanmaya çalışılmıştır. Enerji kavramının entegre bir şekilde verilmesinin enerjiyle ilişkili kavramların anlamlı
öğrenilmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara son testte verdikleri cevapların doğruluk düzeyinin, ön testtekine göre daha yüksek olması bunu desteklemektedir. Fen Bilimleri Öğretim
Programındaki enerji konuları, bir bütünlük içinde ele alınarak düzenlenmelidir. Enerji kavramı ile ilgili konular,
Fizik, Kimya ya da Biyoloji ile ilgili ünitelerde ayrı ayrı yer almamalı, bu konuyla ilgili bir ünite içerisinde, bir
bütünlük içinde ele alınmalıdır.
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Teknolojinin öğretimle bütünleştirilmesi sürecinde akıllı tahta ve akademik başarı? (Meta-analitik,
Tematik ve Deneysel Bir Çalışma)

Dr. Veli BATDI

Teknolojinin hızla mesafe kat ettiği 21. yüzyılda, bireylerin bu hıza ayak uydurabilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu
sebeple ülkelerin eğitim sistemlerinin son teknolojinin kullanımıyla donatılmaları ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2002 yılında başlattığı Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında okullarda akıllı tahtanın (AT) eğitim sürecine dâhil edilmesiyle
birlikte büyük bir adım atılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin derse etkin katılımı amacıyla çeşitli tür ve kademelerdeki okullara AT’ın bulunduğu sınıflar oluşturulmuştur (MEB, 2014). Yıldız ve Tüfekçi (2012, s.382) bu noktada eğitsel süreçte en çok etki gösteren ve ilgi çeken araçlardan birinin AT olduğunu ve bu aracın hem öğretmen
hem de öğrenci tarafından kullanılabilir olması gerektiğine vurgu yapmıştır. AT’la ilgili alanyazın taraması sonucunda ulusal ve uluslar arası çalışmalarda, AT’ın birçok olumlu özelliği belirtilmekle beraber özellikle akademik
başarıyı arttırdığı, zaman tasarrufu ve yüksek motivasyon sağladığı görülmüştür (Çoklar ve Tercan, 2014; Warnock, Boykin ve Tung, 2011; Burke, 2010; Digregorio ve Sobel-Lojeski, 2010; Lopez, 2010; Lutz 2010). Bu sebeple teknolojik gelişmelerin eğitim uygulamalarını doğrudan etkilediği dikkate alındığında, bu teknolojik imkânların öğretim faaliyetleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmış ve AT’ın inceleme konusu olmasına karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi sürecinde AT’ın akademik başarı üzerindeki
etkililiğini belirlemektir. Ülkemizde uygulanan FATİH Projesi kapsamında tüm dersliklerde bu teknolojik aracın
yaygınlaştırılması ve etkisinin en kısa zamanda görülmesi en temel hedeflerdendir. Bu sebeple bu noktada devlet
tarafından yapılan yatırımın etkililiğinin öğretmen ve öğrenci görüşleri alınarak belirlenmesi bu araştırmanın yapılma gerekçesi olmuştur. Çalışma sonucunda elde edilecek veriler, verilen emeğin ve çabanın etkililik düzeyini
ve daha nitelikli yapılabilmesi için gerekenleri ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. Dolayısıyla mevcut çalışmanın hem alanyazına hem de teknolojinin öğretimle bütünleştirilmesi sürecindeki uygulamalara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışmada, AT’a ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda yapılmış
çalışmalar incelenerek hem nicel (meta-analitik) hem de nitel (tematik) sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak
doküman analizi sonucunda çalışmaların yoğunluk kazandığı matematik dersinde nicel ve nitel analizleri kapsayan
ve yapılan taramaların sonuçlarını tamamlayıcı amaçlı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada elde
edilen nicel ve nitel verilerle doküman analizi (tematik ve meta-analitik) sonuçlarından elde edilen nicel ve nitel
verilerin karşılaştırılmasına gidilmiştir. Hem nitel hem nicel yöntemler işe koşularak elde edilecek sonuçlarla araştırmanın geçerlik ve güvenirliğinin güçlü olması hedeflenmiştir.
Araştırmanın nicel boyutu kapsamında meta-analitik yöntem ile deneysel yöntemden faydalanılmıştır. Meta-analiz
kapsamında AT’la ilgili 2000-2015 yıllarında ulusal ve uluslar arası alanda yapılmış, ProQuest Dissertations and
Theses, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, Ebscohost-Eric, Taylor and Francis Online Journals ve ScienceDirect gibi veri tabanlarından alanyazın taramasıyla 640 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar arasından AT’ın
akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen ve etki büyüklüğünü hesaplamayı sağlayacak betimsel verileri içeren 24 çalışma seçilmiştir. Bu çalışmalar AT’ın tüm dersler, matematik ve diğer dersler üzerindeki etkisi şeklinde
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde CMA ve MetaWin programlarından yararlanılmıştır. Analizlerde rastgele
etkiler modeli (REM) ve Cohen’in (1992) düzey sınıflaması dikkate alınmıştır. Çalışmada kodlayıcı güvenirliği
hesaplanarak sonuç %100 bulunmuştur. Araştırmanın tematik boyutunda doküman incelemesiyle ulusal ve uluslararası alanda AT’a ilişkin 22 çalışmaya (makale ve tez) ulaşılmış ve ulaşılan veriler Maxqda programıyla içerik
analizi yaklaşımına uygun çözümlenmiştir. Bu süreçte AT’a ilişkin rastlanan tüm fikirler kodlaştırılarak ilgili temalar altında sunulmuştur. Ayrıca çalışmanın güvenirliği açısından Cohen Kappa uyum değerleri bulunmuştur.
Çalışmanın doküman analizine dayalı meta-analitik ve tematik boyutunu tamamlayıcı amaçlı yapılan araştırmanın
bir yönü de deneysel uygulamaya dayanmaktadır. Araştırmanın bu boyutu kapsamında öntest-sontest kontrol
gruplu deneysel desen uygulanmış deney ve kontrol grubu olarak iki grup belirlenmiştir. Deneysel boyuttaki öğrencilerin görüşlerinin alınmasının araştırmanın güvenirliği noktasında fayda getireceği düşüncesiyle araştırmaya
nitel boyut eklenerek ulaşılan veriler eylem araştırması desenine göre değerlendirilmiştir. Deneysel araştırmanın
çalışma grubu, 2014-2015 akademik yılında Elazığ il merkezindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf şube-
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leri arasından belirlenen 135 öğrenciden oluşturmaktadır. Deneysel desene göre öğrencilerin yansız ataması kümeleme analiziyle yapılmıştır. Ayrıca çalışma grubu arasından deneysel araştırmayı destekleyecek nitel boyut için
maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak 12 öğrenci görüşme formundaki soruları cevaplamaları için seçilmiştir. Deneysel boyutta veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmıştır. Ulaşılan veriler SPSS15 programı ve TAP: Test Analysis Programıyla yapılmıştır. Nitel boyutta ise görüşme formuyla ulaşılan veriler
Maxqda programıyla analiz edilmiştir.
Araştırmanın doküman analizine dayalı bulguları nicel (meta-analitik) ve nitel (tematik) boyutta ayrı olarak incelenmiştir. Nicel kapsamda akademik başarı puanları REM’e göre tüm dersler açısından incelendiğinde etki büyüklüğü değerinin 0.619; Matematik dersi açısından 0.404 ve diğer dersler açısından 0.746 olduğu görülmüştür. Bu
değerler AT’ın akademik başarı üzerindeki etkisinin pozitif yönde ve anlamlı olduğunu göstermiştir. İlgili boyutun
nitel çerçevedeki değerlendirmelerinde, katılımcı görüşleri AT’ın diğer derslere ve matematiğe etkisi şeklinde iki
boyutta incelenmiştir. AT’ın diğer dersler üzerinde bilişsel, duyuşsal, sosyal, öğrenme ortamı ve öğrenme-öğretme
süreci şeklinde olumlu yönlerinin yanı sıra teknik, sınıf ortamı odaklı, sağlık ve pedagojik sorunlar biçiminde
olumsuz yönleri de belirlenerek buna ilişkin öneriler de sunulmuştur. Diğer yandan, matematik dersinde AT’ın
öğrenciler ve öğretmenler açısından sağladığı faydalar ile yaşanan sorunlar incelenerek AT’ın matematik dersinde
daha verimli kullanılması konusundaki önerilere yer verilmiştir. Diğer taraftan araştırmacı tarafından araştırmanın,
doküman analizine dayalı bulgularını tamamlayıcı amaçlı 9. sınıf matematik dersinde yapılan deneysel çalışmada
yine araştırmacı tarafından geliştirilen 20 soruluk başarı testinin ilgili analizleri TAP programıyla yapılmış ve
başarı testinin ortalama güçlüğü .35 ve KR-20 güvenirlik kat sayısı .789 olarak belirlenmiştir. Uygulamalar sonrasında AT’ın kullanıldığı deney grubu ile klasik yaklaşımın kullanıldığı kontrol grubu arasında ( deney=9.00;
kontrol=7.48) deney grubu lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (t=1.787, p < 05). Ayrıca bu çalışmanın etki büyüklüğü değeri ES=0.530 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular AT ile yapılan öğretimde akademik başarının daha
yüksek olduğu biçiminde yorumlanabilir. Nitel kapsamda katılımcı görüşleri incelendiğinde, AT ile yapılan uygulamalarda ilgi çekici ve görsel-işitsel içeriğin motivasyonu arttırdığı, olumlu tutum geliştirdiği ve soyut içeriği
somutlaştırdığı şeklindeki kodların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Mevcut çalışmanın tüm sonuçları genel olarak
değerlendirildiğinde, matematik dersi öncelikli olmak üzere farklı birçok derste yapılan AT’a dayalı uygulamaların
öğrencilerin akademik başarı düzeylerinde artış sağladığına rastlanarak FATİH projesi kapsamında uygulanan AT
çalışmalarının daha büyük bir hızla yaygınlaştırılması gerektiği önerilebilir.
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Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Birsel AYBEK

Serkan ASLAN

Yirmi birinci yüzyılda eğitimin amacı, araştıran, soran-sorgulayan, problem çözen, yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu bireylerin yetiştirilebilmesi için öğretim programlarının bu becerilere
göre düzenlenmesi gerekmektedir. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke öğretim programlarında
değişikliğe gitmektedir. Türkiye'de 2004 yılından itibaren eğitim programlarında değişiklik yapmaktadır. Son olarak da, 2013 yılında fen ve teknoloji dersi öğretim programında değişiklik yapılmış ve bu ders ilkokul üçüncü
sınıftan başlamak üzere fen bilimleri şeklinde değiştirilmiştir. Fen bilimleri dersi öğretim programı, yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Yeni fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonu, bireysel farklılıkları
ne olursa olsun tüm öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi şeklinde belirlenmiştir (Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB], 2013). Fen ve teknoloji okuryazarlığı genel olarak, öğrencilerin en temel düzeyde bazı bilimsel
kavramları, olguları anlayabilmesi ve açıklayabilmesi anlamına gelmektedir (Türkmen, 2006). Daha genel bir tanım olarak fen ve teknoloji okuryazarlığı (MEB, 2005); bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen birey olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bileşimidir. Eğitim programının iyi hazırlanması ve uygulanması ne denli önem taşıyorsa, o programın bilimsel
yöntemler izlenip uygun araçlarla değerlendirilmesi ve bu değerlendirme bulgularının program tasarısına yansıtılması, yani programın geliştirilmesi daha kaliteli programlara ulaşmada o denli önem taşımaktadır (Tyler, 1949;
Fitzpatrick, Sanders and Worthen, 2004). Fen bilimleri öğretim programının amaçlarının gerçekleşebilmesi ve fen
ve teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilebilmesi için, öğretim programlarının program geliştirme ilklerine dayalı olarak geliştirilmesi (Ornstein & Hunkins, 1993) ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Posner (1995)’a göre
program değerlendirme, birey ya da bir grup tarafından programdaki obje, kişi, ya da bir takım işlemlerin değeri
hakkında karar verme sürecidir. Stufflebeam (1999) benzer bir tanımla program değerlendirmeyi, bazı kitlelere bir
amacın değeri hakkında program tasarısı ve uygulaması ile ilgili yardım etme olarak tanımlamaktadır. Gredler
(1996) program değerlendirmeyi programlar, kurslar, eğitim yazılımları ve diğer öğretim materyalleri hakkında
bilgi toplamayı içerecek etkinliklerin bütünü olarak tanımlamaktadır. Alanyazın incelendiğinde, fen ve teknoloji
dersi öğretim programı ile ilgili çok sayıda araştırmaya rastlanılmıştır (Özdemir, 2007; Topal, 2009; Toraman ve
Alcı, 2013; Yavuz, 2010). Ancak ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının incelenmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Nitelikli programlara ulaşmak için de mevcut programların program değerlendirme ve geliştirme ilkeleri doğrultusunda sürekli olarak değerlendirilmeleri ve geliştirilmeleri gerekmektedir (Öztekin ve Er, 2014). Buradan hareketle araştırmacılar tarafından, ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri
dersi öğretim programının; öğrencilerin öğrenmesine katkısı, öğretim programının boyutları, bu dersin üçüncü
sınıflarda uygulanmasının doğru olup olmadığı, dersin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve dersin daha etkili
ve verimli nasıl işlenebileceğine yönelik görüşlerinin alınması araştırmaya değer bir konu olarak düşünülmüştür.
Bu nedenle araştırmacılar tarafından böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca ulaşılan bulguların yapılacak olan program geliştirme çalışmalarına ışık tutacağı
ve alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, ilkokul üçüncü
sınıf fen bilimleri dersi öğretim programını öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir.
Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Bireylerin bir olguya ilişkin
yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma olgubilim araştırma desenin amacıdır (Johnson and Christensen, 2004). Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve
durumlar gibi çeşitli biçimlerde de karşımıza çıkabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırmada da, sınıf
öğretmenlerinin ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili deneyimlerinden yola çıkarak
görüşleri değerlendirilmeye çalışıldığı için olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014–
2015 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili Karakoçan ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 24 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama
aracı olarak Yazılı Görüş Alma Formu (YGAF) kullanılmıştır. YGAF'de katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek için dört soru ve fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili görüşlerini belirleyebilmek için beş açık-uçlu
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soru bulunmaktadır. Form uygulanırken öğretmenlere araştırmanın amacı açıklanmış ve formdaki soruları samimi
bir şekilde cevaplamalarının araştırmanın amacına ulaşması için önemli olduğu söylenilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Lincoln ve Guba (1985), nitel araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için dört yöntem belirlemişlerdir. Bunlar: inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirliktir. Merriam (1998) inandırıcılığı sağlayabilmek için, araştırmanın bir uzmana sunulmasını önermiştir. Bu araştırmada da,
inandırıcılığı sağlayabilmek için araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD'de görev
yapan ve nitel araştırma deneyimine sahip iki öğretim üyesine sunulmuş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda
araştırmada düzenlemeler yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2011), aktarılabilirliği sağlamak için araştırmada betimlemelere, yani katılımcılardan doğrudan alıntılamalara yer verilmesi gerektiğini belirtmiştirler. Bu araştırmada
da, her bir tema ile ilgili alıntılamalar yapılmıştır. Araştırmada tutarlığı sağlayabilmek için, araştırma sürecinde
elde edilen tüm veriler, araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenip kodlanmıştır. Araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlılığı için görüş uyumlarına bakılmıştır. Görüş ayrılığı durumunda da,
araştırmacılar tarafından uzlaşı çalışması yapılmıştır (Silverman, 2010). Araştırmada elde edilen ham veriler ve
kodlamalar ilgililerin inceleyebilmeleri imkân sunmak için araştırmacılar tarafından saklanmaktadır.
Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri dersine yönelik olumlu düşüncelere sahip
oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenler tarafından, ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri dersinin öğrencilere
yaparak yaşayarak öğrenme imkanı tanıdığı, öğrencilere günlük yaşamlarında kullanacakları bilgileri kazandırdığı,
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı, kazanımların öğrenci gelişim özelliklerine uygun olduğu, fen bilimleri dersine ait kazanımların hayat bilgisi dersinin bazı kazanımları ile aynı olduğu,
ünitelerin öğrenci seviyesine uygun olduğu, deney yönteminin sıklıkla kullanıldığı, yöntem ve tekniklerin öğrencilerin seviyesine uygun olduğu, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme araçlarının kullanıldığı, ders ve çalışma kitaplarında her tema sonunda bir tema değerlendirme testinin bulunduğu belirtilmiştir. Öğretmenler çoğu tarafından,
fen bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıfta uygulanmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Uygundur teması altında
öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersinin öğrencileri bir üst sınıfa hazırladığı, öğrencilere gerçek yaşamla ilgili
bilgi verdiği, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazandıkları belirtilmiştir. Uygun değildir teması altında ise
öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersi ile hayat bilgisi dersi öğretim programının bazı kazanımlarının benzer
olduğu ve fen bilimleri dersinin öğrenci seviyesine uygun olmadığı belirtilmiştir. Öğretmenler tarafından; araçgereç yetersizliğinden, okullarda laboratuarın olmamasından, içeriğin yetersiz hazırlanmasından, ders ve çalışma
kitaplarındaki etkinliklerin basit hazırlanmış olmasından, ölçme-değerlendirmenin yetersiz olmasından ve ders
kitaplarındaki görsellerin çok iyi olmamasından dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Buna karşın bazı öğretmenler sorun yaşamadıklarını belirtmişledir. Öğretmenler tarafından, araç-gereçler temin edilmeli, okullarda laboratuar oluşturulmalı, ders ve çalışma kitaplarındaki ölçme-değerlendirme araçları öğrenci seviyesine uygun hazırlanmalı, öğretmen kılavuz, ders ve çalışma kitapları eksik gönderilmemeli, ders ve çalışma kitaplarındaki etkinlikler iyi bir şekilde hazırlanmalı, içerik öğrenci seviyesine uygun hazırlanmalı ve branş öğretmenleri tarafından
bu ders verilmeli önerileri geliştirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına genel olarak bakıldığında öğretmenlerin, ilkokul üçüncü sınıf fen bilimleri dersine yönelik
olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Programın amaçlarına ulaşabilmesi için, öğretmenlerin programa yönelik olumlu düşüncelere ve tutumlara sahip olması önem arz etmektedir. Bu sonuç, araştırmacılar tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Tekbıyık ve Akdeniz (2008) tarafından yapılan araştırmada da, öğretmenlerin ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına yönelik olumlu düşüncelerinin olması, bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlarla paralellik göstermektedir. Araştırmada öğretmenler tarafından, ilkokul üçüncü sınıf
fen bilimleri dersinin öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme imkanı tanıdığı belirtilmiştir. Fen bilimleri dersinde
daha çok öğrencilerine yaparak yaşayarak öğrenmelerine dayalı olarak etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Bu
şekilde öğrencilerin öğrenmelerinde kalıcılık sağlanabilir. Araştırmada öğretmenlerin kazanımların öğrenci gelişim özelliklerine uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretim programlarının kazanımları, öğrencilerin seviyeleri göz
önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir. Öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersine ait kazanımların
hayat bilgisi dersinin bazı kazanımları ile aynı olduğu belirtilmiştir. Bu sonuç, araştırmamızın ilgi çekici bir sonucudur. Öğretim programları hazırlanırken programlar arasında bir ilişkinin olması gerekmektedir. Farklı disiplinler
arasında bir bağın olması öğretim programlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak
üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programı ile fen bilimleri dersi öğretim programının birbirinin benzeri olan
kazanımlara sahip olması, geliştirilen programların bir eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenler tarafından, ünitelerin öğrenci seviyesine uygun olduğu belirtilmiştir. İçeriğin öğrenci seviyesine uygun hazırlanması
önem arz etmektedir. Öğrenci seviyesi gözetilerek hazırlanan içerik öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırabilir.
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Ancak bazı öğretmenler, ünitelerin öğrenci seviyesine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuç araştırmamızın
dikkat çekici bulgularından birisidir. Öğretmenlerin tarafından, fen bilimleri öğretim programında deney yönteminin sıklıkla kullanıldığı belirtilmiştir. Deneyler, birden fazla duyu organına hitap etmesi, beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttırması ve bilginin kalıcılığını sağlaması bakımından önemlidir (Koç ve Bayraktar, 2013). Bu
nedenle, fen bilimleri dersi öğretim programında deney yöntemimin kullanılması öğrencilerin öğrenmelerine katkı
sağlayacaktır. Öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersi öğretim programında tamamlayıcı ölçme-değerlendirme
araçlarının kullanıldığı belirtilmiştir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yapılandırmacılık yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen öğretim programlarının ölçme-değerlendirme boyutunda, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme araçlarının kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Yeşilyurt (2012) tarafından yapılan çalışmada, benzer sonuca ulaşılmıştır. Öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıfta uygulanmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçta, öğretmenlerin fen bilimleri dersine olumlu baktıklarını destekler niteliktedir. Öğretmenler
tarafından, fen bilimleri dersinin öğrencileri bir üst sınıfa hazırladığı belirtilmiştir. İlkokul dördüncü sınıfta fen
bilimleri dersi uygulanmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren bu dersin verilmesi, öğrencilerin bir üst sınıftaki fen
bilimleri konularını daha iyi öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle öğretmenlerin böyle bir görüş belirttikleri
düşünülmektedir. Öğretmenler tarafından, fen bilimleri dersinde öğrencilerin fen okuryazarı olacakları belirtilmiştir. Fen bilimleri öğretim programı (MEB, 2013) incelendiğinde, bu öğretim programının amacının fen okuryazarı
bireyler yetiştirmek olduğu görülmektedir. Öğretmenler tarafından böyle bir görüşün belirtilmiş olması, fen bilimleri öğretim programının amacına uygun düzenlendiğini göstermektedir. Öğretmenler tarafından, ilkokul üçüncü
sınıf fen bilimleri dersinde daha çok araç-gereç yetersizliğinden dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiştir. İlkokullarda
uygulanan diğer derslere ait öğretim programları ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde de (Kazu ve Aslan,
2012; Karakuş, Aslan ve Ergüven, 2014) öğretmenler tarafından, derslerde araç-gereç yetersizliğinden dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Bu sonuç bu sorunun, öğretim programlarının uygulanmasında en sık karşılaşılan
sorunlardan biri olduğunu göstermektedir.
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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarının Küresel Vatandaşlık Bağlamında
İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Memet KARAKUŞ Arş. Gör. Buket TURHAN TÜRKKAN Fikriye KANATLI

Yirminci yüzyıl sonlarında dünyada yaşanmaya başlayan küreselleşme olgusu, toplumsal, ekonomik, siyasal ve
kültürel alanlarda değişimlere neden olmuştur (Kaya ve Kaya, 2012). Yaşanan bu değişimlerden bireyler de etkilenmeye başlamış ve bireylerin sahip olması gerektiği düşünülen nitelikler de bu bağlamda değişmeye başlamıştır.
Kendi kültürel topluluklarında ve kendi kültürel sınırlarının ötesinde faaliyette bulunmak için bilgi, tutum ve becerilere sahip küresel vatandaşların yetiştirilmesi önemli görülmeye başlanmıştır (Banks, 2004). Bununla birlikte,
sosyal adalet, insan hakları, kültürel farklılıklar ve uluslar arası konularda farkındalık sahibi olan bireylerin yetiştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmaya başlamıştır (Davies, 2006). Bu duruma yönelik olarak günümüz eğitim sistemleri de, evrensel değerleri benimseyen ve küresel sorumluluk bilincine sahip bireylere gereksinim duyulduğundan, küresel vatandaşlar yetiştirme amacına yönelmişlerdir (Kan, 2009). Eğitimin amacının sadece ulusal sınırlar
içinde başarılı olan bireyler değil, uluslar arası alanda, farklı kültür ve coğrafyalarda başarılı olan bireyler yetiştirmek olması gerektiği belirtilmektedir (Kılınç, 2013). Dolayısıyla, küresel vatandaşlık eğitiminin her sınıf düzeyinde verilmesi, öğretim programlarında yer alması ve sınıf içi etkinliklerde yer verilmesi öngörülmektedir (Ersoy,
2013). Küresel vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler dersinde yer alması gerektiği belirtilmekte bunun nedenleri
arasında ise konunun dersin doğasına uygun olması, aktif ve iletişime açık vatandaşlar yetiştirmeye ve çoklu bakış
açısını geliştirmeye yönelik amaçlar sayılmaktadır (Kan, 2009). Bununla birlikte, sosyal bilgiler dersinde evrensel
değerlerin eğitimine önem verilmesi ve küresel sorunlara dikkat çekilmesi de önerilmektedir (Gürdoğan-Bayır,
Göz ve Bozkurt, 2014). Sosyal bilgiler öğretim programının genel amaçları arasında yer alan “İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir.” (MEB, 2005) amacı
da sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık bilincini kazandırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Sosyal bilgiler dersi bağlamında küresel vatandaşlık eğitimini ele alan çalışmalar incelendiğinde, dersin öğretim programında küresel vatandaşlığa yönelik değerlerin yer almasının yeterli olmadığı, bütün okul çapında ve toplumda
küresel vatandaşlık anlayışını geliştiren uygulamalar gerçekleştirilmesi gerektiği (Kan, 2009), sosyal bilgiler ders
kitaplarında ortaya çıkan çıktılarla programda yer alan kazanımlar arasında tutarlılık bulunmadığı, ders kitaplarının
program kazanımlarına uygun hazırlanmadığı ve bu nedenle öğrencilerin kazanması beklenen değerler arasında
tutarsızlıklar olduğu (İpek, 2012) belirtilmektedir. Bununla birlikte, sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel vatandaşlık kavramına yabancı oldukları ve okulda uygulamada zorluklar yaşandığı da belirtilmektedir (Kılınç, 2013).
Ayrıca, dünya genelinde çok popüler olan küresel vatandaşlık konusunun ülkemizde yeni bir konu niteliği taşıması
da söz konusudur (Şahin ve Çermik, 2014). Buradan yola çıkılarak, sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile ders
kitaplarının küresel vatandaşlık eğitimi bağlamında ele alınarak bu konudaki mevcut durumu ortaya konulması
gerektiği düşünülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma aracılığıyla hem öğretim programında yer alan kazanımlar,
ders kitaplarında yer alan öğrenme – öğretme etkinlikleri ve ölçme – değerlendirme etkinlikleri incelenerek küresel
vatandaşlık konusuna yer verilip verilmediği belirlenecek hem de kazanımlarla etkinlikler arasındaki uyum ortaya
konulabilecektir. Çalışmanın sonucunda ise ülkemiz için yeni bir konu olarak görülen küresel vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler önerilerek dünya çapında bu konuya verilen önem
ülkemiz açısından da ortaya konulabilecektir. Bu bağlamda, çalışma hem bu alanda gerçekleştirilecek araştırmalara ışık tutabilecek olması hem de uygulama anlamında öneriler üretilecek olması bakımından önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda araştırmanın genel amacı, sosyal bilgiler öğretim programını ve ders kitaplarını kazanımlar, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme sürecinin küresel vatandaşlık bağlamında incelemektir.
Sosyal bilgiler öğretim programını ve ders kitaplarını kazanımlar, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme sürecinin küresel vatandaşlık bağlamında incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında, araştırılması amaçlanan olgu veya olgulara yönelik bilgi içeren yazılı materyaller analiz edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Çalışmanın
amacı doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 4., 5., 6.,
7. sınıflara yönelik sosyal bilgiler dersi öğretim programları ile Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’na ait 4., 5., 6.,
7. sınıflara yönelik sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde
ise betimsel analize başvurulmuştur. Betimsel analiz sonucunda elde edilen bulgular hem frekans ve yüzde olarak
ifade edilmiştir hem de bulgulara yönelik doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Betimsel analiz, verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesini ve yorumlanmasını içeren bir analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Betimsel analiz doğrultusunda, araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve küresel vatandaşlığın
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boyutlarını kapsayan bir kontrol listesi kullanılmıştır. Kontrol listesi, küresel vatandaşlık konusunda gerçekleştirilen araştırmaların incelenmesi doğrultusunda ve farklı ülkelerde geliştirilmiş küresel vatandaşlık eğitimine yönelik öğretim programları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Kontrol listesi, bilgi, beceri, değer/tutum ve
eylem bağlamında ele alınarak düzenlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları ile ders kitaplarının küresel vatandaşlık bağlamında incelenmesinin yanında bu konuya yönelik öğretmenlerin görüşlerinin alınması için
beş sosyal bilgiler öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik
analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın analiz süreci devam etmektedir. Bu nedenle araştırmanın sonuçlarına yer
verilmemiştir.
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Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Erkan TABANCALI
Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK
Yıldız Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Mithat KORUMAZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Dünya genelinde hızlı bir biçimde yaşanmaya devam eden ekonomik ve yapısal dönüşüm süreci beraberinde küreselleşme ve rekabeti getirmiştir.Yapılan pek çok çalışmada geleneksel insan kaynakları yönetiminin, eğitim örgütlerin yaratmak istedikleri özgün değer ve kopyalanamayan insan gücünü (yetenek) ortaya çıkarmada etkisiz
kaldığı sonucuna ulaşılmaktadır (Devine ve Powell, 2008; Khatri, Gupta, Gulati ve Chauhan 2010). Toplumların
yaşanan bu değişim sürecine ve yeni şartlara uyum sağlayabilmeleri eğitim ile mümkün olmaktadır.Eğitim örgütlerine ivme kazandıracak, liderlik özellikleriyle eğitim örgütlerini yönetecek ve örgütün geleceğine yaratacağı özgün değer ile yön verecek yetenekli bireylerin eğitim yöneticisi adayı olarak örgütte en etkili biçimde yer almasını
sağlayacak insan kaynağının yönetimine ilişkin yeni bir anlayış benimsenmelidir. eğitim örgütlerinin hedeflenen
rekabet gücüne ulaşmaları için yetenekli bireyleri kendine bünyesine dahil etmelidir. Fakat yetenekli bireylerin
sadece örgüte dahil edilmesi yeterli değildir. Bu yetenekli bireylerin arzulanan en üst düzeyde katkılarının sağlanabilmesi için yetenek yönetimi süreçlerinin, ilke ve uygulamaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir (Bourdeu ve Ramstad, 2005). Yetenek yönetiminin örgüte değer katan, liderlik davranışları gösteren, yüksek
düzeyde potansiyele, bilgi birikimi ve deneyime sahip bireylere odaklanmış olması eğitim örgütlerinin yönetici
seçme ve yetiştirme politikalarına ilişkin yeni bir bakış açısı sunmaktadır (Mcclauey ve Wakefield,2006) .Bu açıdan bakıldığında geleceğin eğitim yöneticilerinin seçilmesi, eğitilmesi ve örgüte bağlılıklarının sağlanmasında en
etkili ve çağdaş yönetim anlayışlarından birisi de yetenek yönetimidir.Her türlü üretim faktörünün hemen hemen
benzer nitelikte olduğu, yatırımların ve fiziksel alt yapıların birbirinin aynı olduğu örgütlerde, fark yaratan, işgücünün sahip olduğu yetenekler ve kapasitelerdir (Hayri ve Mirze, 2004). Bu bağlamda, eğitim örgütleri göz önüne
alındığında girdi, maliyet ve teknoloji unsurlarının ancak yetenekli bireylerin örgüte dahil olmasıyla anlam kazanabileceği ve eğitim örgütünün çıktısı olarak kabul edilen nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve yine bu sayede toplumsal düzeyde uluslar arası rekabet edebilirlik gücünün elde edilmesi eğitim örgütü için fark yaratabilecek, eğitim
örgütünün geleceğini şekillendirecek yetenekli bireylere dayandırılmaktadır. Yetenek yönetimi, tasarlanmış yöntem, süreçler, kaynaklar ve politikaları kullanarak örgüt içinde yer alan yüksek yetenek sahibi bireylere kariyer
geliştirme ve ilerletme imkanları sunmak olarak tanımlanabilir (Gay ve Sims, 2006). Yetenek yönetimi sürecinde
yer alan bir takım uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar; Hedef ve stratejilerin belirlenmesi, kilit pozisyonların belirlenmesi, pozisyona uygun gerekliliklerin tanımlanması, yetenek havuzu oluşturulması, işe alma, eğitim
ve geliştirme, performans değerlendirme ve elde tutma – bağlılık oluşturmaya dönük uygulamaları içermektedir
(Tabancalı ve Korumaz, 2014). Yetenek yönetiminin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği, var olan uygulamaların
alan yazına uygunluğuna ilişkin yapılmış çalışmaların daha çok betimleyici nitelikte oldukları anlaşılmaktadır.
Ancak Eğitim örgütlerinin yetenek yönetimi kapasitelerini belirlemeye yönelik tutarlı, rasyonel ve pozitivist çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle eğitim örgütlerinin yetenek yönetimi kapasitelerini belirlemeye
yönelik bir ölçek geliştirilmesi ihtiyacı hissedilmiştir. Geliştirilecek bu ölçek ile yetenek yönetiminin alt boyutlarında eğitim örgütlerinin kapasitelerinin belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. "Eğitim Örgütlerinde
Yetenek Yönetimi Ölçeği" nin geliştirilmesi çalışmasının aşamaları ve çalışma grubuna ilişkin bilgiler bu kısımda
sunulmuştur. Ölçeğin geliştirilmesinde ilk olarak madde havuzu oluşturulmuştur. Bunun için ilgili alan yazın incelenmiş ardından bu alanda hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında yapılmış ölçek geliştirme çalışmaları incelenmiştir. Bunun yanı sıra insan kaynakları yönetimi ve eğitim yönetimi alanında çalışmaları bulunan uzmanların
görüşlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak 123 maddelik ifade havuzu oluşturulmuştur. Örgütün Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi alt boyutunda 23, Kilit Pozisyonların Belirlenmesi alt boyutunda 18, Yetenek Bulma ve
Yetenek Havuzu Oluşturma alt boyutunda 12, Eğitim ve Geliştirme alt boyutunda 22, Performans Değerlendirme
alt boyutunda 12, Elde Tutma ve Bağlılık alt boyutunda 19 ve Kariyer Geliştirme alt boyutunda ise 17 madde
bulunmaktadır. Ölçek maddeleri 5'li likert türünde derecelendirilmiştir. Maddelerin yetenek yönetiminin tüm alt
boyutlarını kapsamasına özellikle dikkat edilmiştir. Ön uygulama için İstanbul ilinde bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri, devlet ve özel ilkokullar, ortaokullar ve liselerde görev yapan toplam 137 gönüllü öğretim elemanına
ulaşılmıştır.Araştırmanın ön uygulama sonuçları ölçeğin geliştirilmesi için yapılacak esas uygulamaya uygun olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda "Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi ölçeği"nin geliştirilmesi için veri
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toplama süreci ve yapılacak esas uygulama devam etmektedir. Verilerin toplanması aşamasında sona ulaşılmıştır.
Çalışmanın verilerinin ölçek geliştirilme çalışmalarında gerekli analizler uygulanarak ölçeğe son halinin verilmesi
ve sunulması planlanmaktadır.
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Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
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Geçmişte toplumlarda görülen değişimler nesilden nesile görülürken günümüzde bir ömür içerisinde çok fazla
değişimi yaşamak mümkün olmaktadır. Çoğunlukla bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyokültürel alanlarda
meydana gelen ve toplumları etkileyen değişimlere eğitim sisteminin de ayak uydurması gereklidir. Nitekim
“1960’larda gelişmekte olan ¸ülkelerde eğitime ayrılan kaynakların azalmasından dolayı eğitimde kriz dönemine
girilmiş ve eğitim sorgulanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, OECD tarafından 'herkes için hayat boyu öğrenme '
kavramı ortaya atılmış; bu yaklaşımın amaç ve stratejileri ortaya konulmuştur” (DPT, 2001, 13). Böylece yaşam
boyu öğrenme ve öğrenen toplum düşüncesi, hem eğitim literatüründe hem de uygulamalarda yer almıştır. “Sürekli
değişim, sürekli öğrenmeyi gerektirir”(Cropley ve Dave, 1978, 2) ifadesinden yola çıkarak yaşam boyu öğrenme;
özellikle Avrupa Birliğinin sloganı haline gelmiş ve ekonomik, kültürel, sosyal ve politik alanlarda yaşanan hızlı
değişim ve gelişimin eğitim alanına da yansımasına yol açmıştır. Yasam boyu öğrenmenin temel özelliklerinin
başında “yaş, statü ve cinsiyet ayırımı olmadan her bireye evrensel öğrenme fırsatları sunması” (Sweeting, 2000,
261) gelmektedir. Ayrıca öğrenmeye sistematik bakış sağlaması, öğrenen merkezli olması ve öğrenmeye motive
etmesi (OECD, 2001) yaşam boyu öğrenmenin önemli özelliklerindendir. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın
tüm dünyada hızla yayılması yaşam boyu öğrenmeyi de olumlu etkilemektedir. Nitekim üniversiteler mesleki formasyon sağlamanın yanı sıra evrensel birikim sunan, entelektüel ve akademik amaçlarla bireyi hayata hazırlayan
kurumlardır. Bundan dolayı eleştirel düşünen, sorun çözebilen, bağımsız karar verebilen ve yaşam boyu öğrenme
becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesinde (Göksan, Uzundurukan ve Keskin, 2009) önemli yere sahiptirler. Bu
bağlamda yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmede önemli sorumlulukları vardır. Ancak öncelikle kendilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenip
eksikliklerinin tamamlanması gereklidir. Bu araştırmada da yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu
öğrenme eğilimlerinin cinsiyet, kıdem ve akademik unvan açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: S1: Yabancı dil öğreten öğretim elemanları ne düzeyde yaşam boyu
öğrenme eğilimlerine sahiptir? 1.1. Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri cinsiyet kıdem ve akademik unvan açısından farklılık göstermekte midir? S2: Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini
yansıtan metaforik imgeler nelerdir?Mevcut çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan 62 öğretim
elemanınındın herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve 55 öğretim
elemanı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının 30’u kadın (%54.5) ve 25’i (%45.5)
erkektir. Öğretim elemanlarının 1’i (%1.8) doçent; 13’ü (%23.6) yardımcı doçent; 8’i (%14.5) araştırma görevlisi;
3’ü (%5.5) öğretim görevlisi ve 30’u (%54.5) okutmandır. Öğretim elemanlarının 12’si ( %21.8) 5 ve daha az
kıdemde, 14’ü’ ( %25.5) 6-10 yıl arası kıdemde, 4’ü (%7.3) 11-15 yıl arası kıdemde, 7’si (%12.7) 16-20 yıl arası
kıdemde, 9’u (%16.4) 21-25 yıl arası kıdemde ve 9’u (%16.4) 25 ve üstü kıdemdedir. Araştırmanın verileri Diker
Coşkun tarafından 2009 yılında geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği (YBÖ) ile elde edilmiştir.
Ayrıca öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yansıtan metaforik imgeleri de belirlemek amacıyla “Yaşam boyu öğrenme ……………..gibidir. Çünkü…………” biçimindeki eksik bırakılmış bir cümlenin
yer aldığı formlar dağıtılmış; cümlesinin tamamlanması istenmiştir. Bu formlarda aynı zamanda yaşam boyu öğrenme eğilimlerini etkileyeceği düşünülen değişkenlerin incelenmesi için cinsiyet, akademik unvan ve çalışma
sürelerini belirtmeleri için gerekli ifadeler de yer almıştır. Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Öğretim elemanlarının yaşam
boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler için t
testi; akademik unvana ve çalışma yılına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise tek yönlü varyans
analizi (one way ANOVA) kullanılmıştır. Metafor sorusuna verilen yanıtların analizinde nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır.Araştırmada yabancı dil öğreten öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme
eğilimleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenmede bireylerin yabancı dilde iletişim yeterliğine sahip
olma düzeyleri ile öğrenme başarıları arasında pozitif yönde ilişki vardır (Günüç, vd.,2012). Öğretim elemanlarının
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yaşam boyu öğrenme eğilimlerin yüksek olması, yaşam boyu öğrenmeye istekli ve hevesli olduklarının ayrıca
araştırma ve öğrenme faaliyetlerini sürdürme eğiliminde olmalarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Mevcut
araştırmada öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin eğilimlerinin “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Cinsiyet faktörünün etkili olmaması akademik kariyer hayatında
kadınların da erkekler kadar aktif şekilde yer almalarına bağlı olabilir. Çalışmada kıdem değişkeni açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu durum öğretim elemanlarının ister mesleki kariyerlerinin başında, ortasında
ya da isterse sonlarında olsun öğrenme faaliyetlerine yönelik ilgilerinin azalmadığının, öğrenmeye her dönem açık
olduklarının göstergesi olabilir. Çalışmada öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri akademik unvana göre farklılaşma göstermiş bu farklılık araştırma görevlisi ve okutman olan öğretim elemanlarından araştırma
görevlisi lehine ortaya çıkmıştır. Yine benzer şekilde yardımcı doçent ve okutman öğretim elemanları arasında
ortaya çıkan anlamlı farklılık yardımcı doçent lehine belirlenmiştir. Bu durum akademik kariyer hayatlarında yükselme süreci içinde olmaları dolayısıyla araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olan öğretim elemanlarının daha
fazla öğrenme faaliyeti içinde olduklarının; kendilerini kariyerlerinde ilerleme süreci içerisinde bulmayan okutmanlarda ise bu durumun tam tersi olduğu ve kendilerini daha fazla öğrenme faaliyetine yönelik koşullandırmamalarından kaynaklandığı söylenebilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Becerlerine Yönelik Tutumları
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Günümüzde fen bilimlerine geçmiş dönemlerin aksine daha fazla önem gösterilmeye başlanmıştır. Ülkeler gerek
katıldıkları uluslararası sınavlarla, gerekse öğrenci değişim programlarıyla fen bilimlerine verdikleri bu değeri
hissettirmektedirler. Bu yarışta fen bilimlerinin, öğrencilere en uygun yöntem ve tekniklerle sevdirilmesi önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla ülkeler eğitim politikalarını oluşturmada, etkin öğretim yöntem ve tekniklerine yer
vererek eğitim kalitesini artırmayı hedeflemektedirler. Fen bilimlerinin bu anlamda en avantajlı yanlarından birisi
de, öğrencilerin deney ve gözlem yapmalarına olanak sağlayan laboratuvardır. Laboratuvar fen bilimleri derslerinde öğrenciye hedeflenmiş kazanımların edinilmesini kolaylaştıran eşsiz bir öğrenme ortamı sağlamaktadır (Alkan, 2012). Laboratuvarların temel amaçları arasında öğrenme seviyesini yükseltmek, öğrencinin aktif bir şekilde
katılımını sağlamak, öğrencilerde öğrenme sürecinde sorumluluk alma bilincini oluşturmak sayılabilir (Nakiboğlu
ve Meriç, 2000). Fen bilimlerinde öğrencilerin konu ilgili deneyleri gösteri yöntemi ya da yaparak yaşayarak öğrenmelerinde fen laboratuvarları (Ekici, Ekici ve Taşkın, 2002), öğretilmesi hedeflenen kazanımlara ulaşmada ise
fen ve teknoloji öğretmenleri ana unsur olarak görülmektedir (Yıldız, Aydoğdu, Akpınar ve Ergin, 2006; Yamak,
Kavak, Canbazoğlu-Bilici, Bozkurt ve Peder, 2012). Öğretmen adayları aldıkları laboratuvar derslerinde deney
yapabilmenin yanı sıra laboratuvar ortamının yönetimi, laboratuvarda iyi iletişim kurma, laboratuvarı doğru kullanım ve laboratuvar düzenlemesi gibi laboratuvar becerilerine sahip olarak mezun olması beklenmektedir (Seren,
Aydoğdu, Şimşek,2012). Öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerini lisans döneminde etkili bir şekilde kazanmış olmaları, meslek hayatlarında öğrencilerine bu becerileri kazandırmada oldukça etkili olacağı düşünülmektedir. Ayrıca literatürde, daha çok laboratuvara yönelik tutumu dikkate alan çalışmaların fazla oluşu, buna karşın
laboratuvar becerilerine yönelik yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olması sebebiyle araştırmanın özgün olduğu
düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerine yönelik
tutumlarının belirlenmesi ve cinsiyet, sınıf düzeyi, lise öğreniminde laboratuar uygulamalarına katılma durumunun
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışma olup, 20142015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören ve seçkisiz olarak örnekleme alınan 66 1. sınıf ve 70 4. sınıf olmak üzere
toplam 136 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerinin (cinsiyet, sınıf düzeyi, lise öğreniminde laboratuvar derslerine katılma durumu) yer aldığı ve
araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu ile Alkan (2012) tarafından geliştirilen “Laboratuvar Becerilerine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. "Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği", 25 maddeden oluşan
beşli derecelemeli (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum)
likert tipinde hazırlanmış ve 4 faktörlü bir yapıya sahip bir ölçme aracıdır. Araştırmacı tarafından, Cronbach alpha
güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için 0.91, araç-gereç ve kimyasalları tanıma faktörüne ilişkin 0.92, dönütleri
dikkate alma faktörüne ilişkin 0.77, laboratuvarda iletişim faktörüne ilişkin 0.81 ve kendini hazır hissetme faktöre
ilişkin 0.64 olarak bulunmuştur. Araştırma verileri ile hesaplanan güvenirlik katsayı ise ölçeğin bütünü için .89,
araç-gereç ve kimyasalları tanıma faktöründe 0.91, dönütleri dikkate alma faktöründe 0.75, laboratuvarda iletişim
faktöründe 0.71 ve kendini hazır hissetme faktöründe ise 0.60 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla alfa değeri, "Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği” için araştırmada kullanılabilecek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2005: 405). Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerine yönelik tutumlarının dağılımı betimsel istatistik; cinsiyet ve sınıf düzeyine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t testi ve lisede laboatuvar derslerine katılma durumuna göre farklılık
gösterip göstermediği ise tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Ölçekte yer alan olumlu ifadeler (1, 2.,4.,
5., 6., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24. maddelerde) Kesinlikle Katılmıyorum:1, Katılmıyorum:2, Kararsızım:3, Katılıyorum:4, Kesinlikle Katılıyorum:5 şeklinde puanlanırken, olumsuz ifadelerde (3., 8.,
10., 11., 21., 22., 25. maddelerde) ise puanlama tersine çevrilmiştir.Fen Bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar
becerilerine yönelik genel tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve lise öğreniminde laboratuvar derslerine katılma
durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tüm alt faktörlerde,
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öğretmen adaylarının lise öğreniminde laboratuvar uygulamalarına katılma durumunun anlamlı farklılık yaratmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Dönütleri dikkate alma faktöründe cinsiyet değişkeninin; araç-gereç ve kimyasalları
tanıma alt faktöründe ise, sınıf düzeyi değişkeninin anlamlı düzeyde farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ancak araçgereç ve kimyasalları tanıma, kendini hazır hissetme ve laboratuvarda iletişim faktörlerinde cinsiyet değişkeninin;
dönütleri dikkate alma, kendini hazır hissetme ve laboratuvarda iletişim faktörlerinde ise, sınıf düzeyi değişkeninin
laboratuvar becerilerine yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.
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Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Teknolojinin bu gelişim hızı
eğitim yaşantılarında da etkilerini göstermeye başlamıştır. Artık birçok öğrenci tahta yazılanları notunu tutmak
yerine fotoğrafını çekmeyi tercih ettiğini görmekteyiz. Teknoloji çağına uygun insan yetiştirmek öğretmen yeterliliklerini de yeniden güncellemeyi gerektirmiştir. Bu nedenle son dönemde öğretmen yetiştirme alanı ile ilgilenen
birçok araştırmacı tarafından temeli Shulman’ın (1986) “Pedagojik Alan Bilgisi” kavramına dayanan, ilk olarak
Pierson (1999)’un doktora tez çalışmasında şematize edilen “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” kavramı üzerine
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. TPAB’ın kavramsallaştırılması ve kuramsal yapısının belirlenmesinde Mishra
ve Koehler’in çalışmaları büyük bir rol oynamaktadır. Mishra ve Koehler’in çalışmaları büyük bir rol oynamaktadır. Mishra ve Koehler (2006)’e göre TPAB; alan uzmanının bir disipline ait sahip olduğu konu alan bilgisinden,
teknoloji uzmanının sahip olabileceği teknolojik bilgiden ve bir öğretmenin sahip olabileceği genel pedagojik bilgiden farklı, üç bileşeninin (konu alan, teknoloji ve pedagoji) ötesine geçmiş önemli bir bilgi türüdür. Bütün bu
bilgi türlerini birleştirmesinde öğretmen adaylarının teknoloji okuryazar bireyler olmaları önemli olduğu düşünülmektedir. Teknoloji okuryazarı, teknolojik süreçte yenilikleri eleştirel bakış açısıyla sorgulayan kişidir (Odabaşı,
2000). Teknoloji okuryazarı bireyler; teknoloji ve birey, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilirler (ITEA,
1996). Örneğin; teknoloji okuryazarı olan bireyler teknolojinin toplumu şekillendirmesi ve toplumun teknolojiyi
şekillendirmesini anlayabilirler, fiyat ve yaraları arasındaki dengeyi ölçebilirler ve daha iyi bir tüketici olabilirler
(Pearson ve Young, 2002). Eleştirel düşünme ve karar verme boyutu kişinin teknoloji ile ilgili yayınlara yaklaşım
şekli ile ilgilidir (Garmire ve Pearson, 2006). Teknoloji okuryazarı bireyler teknoloji ile ilgili yayınları farklı bakış
açışlarından dikkate alan problem çözmede yetenekli insanlardır. Teknoloji okuryazarı bireyler teknolojik etkileri
ve sonuçları kabul ederler. Bunları kabul ederken bu sonuç ve etkilerin başka problemler yaratabileceğini bilirler
(ITEA, 2006). Teknoloji entegrasyonunun öğretim süreci ve öğrenci öğrenmesine olumlu etkilerinin anlaşılmasıyla, teknoloji entegrasyonunu etkileyen durumların belirlenmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik
yapılması gerekenler gündeme gelmektedir (Bingimlas, 2009; Saban, 2007). Özellikle Word, Excel gibi programların eğitimde kullanılmak üzere geliştirilmemiş olması (Zhao, 2003), öğretmenlerin benzer teknolojileri kullanırken, konu alanını ve pedagojik yaklaşımları göz önünde bulundurmalarını gerektirmektedir. Mishra ve Koehler
(2009)’in TPAB modelinde etkili teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin çalıştığı bölgenin sınırlılıkları ve fırsatları, okulun kültürü, öğrencilerin demografik özellikleri, sınıf ortamının fiziksel özellikleri gibi bağlamsal faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği de belirtilmiştir. Öğretmenlerin sahip olması gereken bu bilgilerdeki
eksiklikler ve öğretmenlerin teknoloji kullanıma ilişkin olumsuz tutumları teknoloji entegrasyonun önündeki engeller olarak görülmektedir. Ertmer, Addison, Lane, Ross ve Woods (1999) teknoloji entegrasyonunu engelleyen
faktörleri birinci dereceden faktörler (dışsal) ve ikinci dereceden faktörler (içsel) olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Birinci dereceden faktörler öğretmenin yeterlikleri dışındaki, bilgisayar ve yazılım eksikliği, zaman yetersizliği, teknik destek eksiklikleri ve yöneticilerin destek olmaması şeklindedir. İkinci dereceden faktörler ise öğretmene bağlı olan, öğretmenin teknoloji kullanımı hakkındaki bilgi, beceri ve inançlarıdır. Sheingold ve Hadley
(1990), teknoloji entegrasyonun sağlanacağı dersleri planlamak için öğretmenlerin yeterli zamanının olmamasını,
her sınıfta bilgisayar olmadığından bilgisayar sınıfının farklı öğretmenler tarafından kullanımının iyi planlanamamasını, okulda yeterli alanın olmamasını, yazıcı, bilgisayar ve diğer teknolojik araçların sayısındaki yetersizlikleri,
öğretmenlerin bilgi ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilerindeki eksikliklerini teknoloji kullanımının önündeki
engeller olarak belirtmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada da geleceğin Fen Bilgisi Öğretmeni olan öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca bahsi geçen
değişkenler öğretmen adaylarının doğum yılı, akademik başarıları ve mezun oldukları lise türü değişkenleri açısından da incelenmiştir.
Tarama metodunun kullanıldığı nicel desenli bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen
adaylarının, teknolojik pedagojik alan bilgilerinin belirlenmesi ve doğum yılı, akademik başarı düzeyleri ve mezun
oldukları lise türü değişkenleri ile kıyaslanarak fark gösterip göstermediği incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmaya
13 devlet üniversitesinden 722 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; ‘Kişisel Bilgi Formu,
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‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği’(TPABÖ) ve ‘Teknoloji Okur Yazarlığı Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri, tek faktörlü varyans analizi, Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak
yapılmıştır.Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerini belirlemek amacıyla Şahin (2011) tarafından geliştirilen ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek 47 maddeden oluşmaktadır ve
ölçekte yer alan maddeler beşli derecelendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ölçek; Teknolojik Bilgi (TB), Alan
Bilgisi (AB), Pedagojik Bilgi (PB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB), Teknolojik
Alan Bilgisi (TAB) ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) olmak üzere toplamda yedi alt boyutu bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin toplam puanları
için yapılan güvenirlik analizinde cronbach alfa değeri ,974 olarak bulunmuştur ve bahsi geçen yedi faktörün toplam varyansın % 66.676 oranında açıkladığı ve maddelerin madde-toplam korelasyon katsayılarına bakıldığında
ise 0.524 ile 0.737 arasında değiştiği görülmüştür. Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla Yiğit tarafından 2011’de geliştirilen ‘Teknoloji Okur Yazarlığı Ölçeği’ gerekli izinler
alınarak kullanılmıştır ‘Teknolojik Yaşama Yönelik Beceriler’, ‘Teknolojinin Doğası’, ‘Tasarlanmış Dünya’, “Tasarım” ve “Teknoloji ve Toplum” olmak üzere beş faktörlü ölçek toplamda 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
alt boyutlarına ve tamamına ait güvenirlik katsayısı sırasıyla teknolojik yaşama yönelik beceriler için .78,teknolojinin doğası için .73, tasarlanmış dünya için .96, teknoloji ve toplum için .63, .66 ve bütünü için .86 olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Ölçekte yer alan beş alt bölümün açıkladığı toplam varyans değeri ise %81.18 olarak hesaplanmıştır.
Analiz sonucunda ise öğretmen adaylarının % 48,8 ile 1992 ve üstü ve %44,2 1989-1991 doğumlu olduğu, % 66,8
ile akademik başarı ortalamasının 2,00-2,99/51-75 arasında ve %27,6 akademik başarı ortalamasının ise 3,004,00/76-100 arasında olduğuğu, % 50,7’sinin 0-4 saat arasında ve %30,9 ile 4-9 saat arasında eğitim amaçlı bilgisayar başında vakit geçirdiği bulunmuştur. Analiz sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği toplam puanları aritmetik ortalaması 3,75, Teknolojik Okur Yazarlık ölçeği toplam puanları aritmetik ortalamasının 2,52 olduğu ve ölçeklerin değerlendirme kriterlerine göre bu ortalama; örneklem
grubunun teknolojik pedagojik alan bilgisine ve teknolojik okuryazarlığa yüksek düzeyde sahip oldukları şeklinde
algıladıkları bulunmuştur. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının doğum yılı değişkenine göre Teknolojik Pedagojik
Alan Bilgisi ölçeği toplam ve alt boyut puanları aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar için yapılan ANOVA
testinde sadece Teknolojik Alan Bilgisi alt boyutunda istatistiksel açıdan ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 1986 ile 1988 yılları arasında doğan Fen Bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik alan bilgisi aritmetik
ortalamaları, 1989-1991yılları arasında ve 1991 yılından sonra doğanlardan anlamlı derecede daha düşüktür.
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Sınıf Öğretmeni Ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterliklerinin
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Yirmi birinci yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknolojideki gelişmeler, eğitim uygulamalarında bir takım değişiklikleri de beraberinde getirmektedir (Yılmaz, 2007). Bilim ve teknolojideki bu hızlı ve yenilikçi değişimler, kişilerin yaşam becerilerini geliştirmek ve bilgi toplumu içindeki kapasitelerini güçlendirmek amacıyla sayısal teknolojileri etkili ve verimli kullanma yeteneği biçiminde tanımlanan “sayısal yetkinliğe” sahip olmalarını gerekli kılmaktadır (Yavuz-Konokman, Yanpar-Yelken ve Sancar-Tokmak, 2013). Teknolojinin birçok alanda kullanılması
ve hızlı bir biçimde gelişim göstermesi ülke politikalarının bu gelişimi göz önünde tutarak nitelikli insan gücünün
hazırlanması için doğru bir biçimde düzenleme yapma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bilgi toplumu
olma çabası içindeki toplumların, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma bakımından teknolojik araçları iyi kullanmaları beklenmektedir (Şimşek, Demir, Bağçeci ve Kinay, 2013). Bireylerin bilgiye ulaşmak, bilgiyi anlayıp değerlendirmek, bilgiyi yaymak ve bilgi üretimine katkıda bulunmak için teknolojiyi etkili kullanmaları gerektiğini
belirten Yavuz-Konokman vd. (2013) bu durumun bireylerin sayısal yetkinlik kazanmasıyla, teknolojiye dayalı
öğrenme yaşantılarının düzenlenmesiyle sağlanacağını ifade etmektedir. Kabakçı-Yurdakul (2011) ise, eğitimde
teknoloji entegrasyonunun, sadece güncel teknolojilerin edinilmesini değil, aynı zamanda yönetimsel, öğretimsel
ve kurumsal anlamda çeşitli değişkenlerin de göz önünde bulundurulmasını gerektiren karmaşık ve çok boyutlu
bir süreç özelliğinde olduğunu belirtmektedir. Ancak, okullardaki teknolojik kaynak eksiklerinin büyük oranda
giderilmiş olmasına ve bireylerin internet ve web gibi teknolojileri daha yoğun şekilde günlük hayatlarında kullanır
hale gelmiş olmalarına rağmen, teknoloji ve eğitim entegrasyonunda sorunlar yaşanmaya devam etmektedir (Kaya
ve Dağ, 2013). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji kullanma yeterliliklerinin düşük olması nedeniyle
teknolojinin eğitime entegrasyonu açısından eğitim kurumlarında problemlerin yaşandığını gösteren birçok çalışma olduğuna belirten Yavuz-Konokman vd. (2013)’nin görüşlerine benzer şekilde, Kabakçı-Yurdakul (2011)
da, alanyazında teknoloji entegrasyonunun önündeki engellerin başında, öğretmenlerin bilgi, beceri ya da yeterliklerindeki eksikliklerin geldiğini ifade etmektedir. Bu tanımlara paralel olarak, eğitimde teknoloji entegrasyonunun önündeki engeller, teknoloji entegrasyonu modellerinin gelişimini de etkileyen bir süreç olmuştur. Bu anlamda, entegrasyon modellerinin teknoloji odaklı modellerden pedagojik odaklı modellere doğru bir değişim gösterdiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, teknoloji odaklı modeller, öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin
bilgi ve beceriler edinmelerini hedeflerken, pedagoji odaklı modeller ise öğretmenlerin öğretim süresinde teknoloji
kullanım bilgilerini pedagoji bilgileri ile ilişkilendirmelerini hedefleyen modellerdir. Eğitimde teknoloji entegrasyonu ile ilgili pedagoji odaklı modellerden biri ise, Teknolojik Pedagojik içerik Bilgisi-TPIB (Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK) modelidir (Kabakçı-Yurdakul, 2011). TPACK modeli, öğretmen ya da
öğretmen adayının teknoloji, pedagoji ve alan bilgisinin bileşiminden oluşan ve alanla ilgili özel bir konuyu öğretmek için kullanabilecekleri teknolojiler ve öğretim yaklaşımları hakkındaki bilgisidir (Sancar-Tokmak, YavuzKonokman ve Yanpar-Yelken, 2013). Günümüzde eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının bir ihtiyaca dönüştüğü görülmektedir. Öğretmenler tarafından teknolojinin öğrenme ortamlarında amaca hizmet edecek nitelikte ve
etkili bir biçimde kullanılması teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilmesini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle de,
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sahip olması gereken niteliklerde değişmelerin olması kaçınılmazdır. Öğrenme ortamlarının tasarımcısı olan öğretmen ve öğretmen adaylarının TPACK’e sahip olması beklenmektedir.
Bu nedenle, öğretmen adaylarının TPACK düzeylerine ilişkin algılarının saptanması oldukça önemlidir (YavuzKonokman vd., 2013). Bu nedenle bu çalışmada sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının TPAB’ları ile ilgili yeterliliklerini belirlemek amacıyla aşağıda belirtilen araştırma sorusuna cevap aranmaya
çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlikleri sınıf düzeylerine ve alanlarına göre
değişkenlik göstermekte midir? a)Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının TPAB’ları ile ilgili yeterlilikleri sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? b)
Okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının
TPAB’ları ile ilgili yeterlilikleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Betimsel nitelikte olan bu araştırma; sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik eğitime yönelik yeterliklerinin belirlenmesi amaçlandığından tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karasar (2014)’a göre tarama modeli, var olan bir durumu ortaya çıkarmaya ve olduğu gibi betimle-
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meye çalışan bir araştırma modelidir. Araştırmanın evrenini, 2014–2015 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerindeki sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği Anabilim dallarında eğitim gören 3. ve 4. Sınıf öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bülent Ecevit Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında üçüncü sınıfında öğrenim gören 80 öğretmen adayı, dördüncü sınıfında öğrenim gören 138 öğretmen adayı,
okul öncesi anabilim dalında üçüncü sınıfta öğrenim gören 95, dördüncü sınıfında öğrenim gören 95 öğretmen
adayı, Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında üçüncü sınıfında öğrenim gören 118 öğretmen adayı,
dördüncü sınıfında öğrenim gören 220 öğretmen adayı, okul öncesi anabilim dalında üçüncü sınıfta öğrenim gören
176, dördüncü sınıfında öğrenim gören 160 öğretmen adayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesin sınıf öğretmenliği
anabilim dalında üçüncü sınıfında öğrenim gören 98 öğretmen adayı, dördüncü sınıfında öğrenim gören 166 öğretmen adayı, okul öncesi anabilim dalında üçüncü sınıfta öğrenim gören 72, dördüncü sınıfında öğrenim gören
67 öğretmen adayı, dördüncü Sınıfta 166 Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği
anabilim dallarında öğrenim gören toplam 1500 3. ve 4. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken üniversitelerin LYS puanları esas alınarak ulaşılabilir örnekleme yapılmıştır. Çalışma kapsamında verilerin toplanması amacıyla sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarına; Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt (2012) tarafından geliştirilen “Teknopedagojik Eğitime Yönelik Yeterlik
Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçek beş kategorili likert tipindedir. Kategorileri; “Kesinlikle Yapamam”, “Yapamam”, “Kısmen Yapabilirim”, “Yapabilirim” ve “Rahatlıkla Yapabilirim” olarak belirlenmiştir. Ölçek, 33 maddeden oluşmaktadır. Çalışmada sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarından toplanan
verilerin analizinde SPSS 17 istatistik programı kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilerden öğrenim
görülen anabilim dalına göre öğretmen adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik yeterliliklerinin tespiti için
bağımsız gruplar için t testi ve sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre Teknopedagojik Eğitime Yönelik yeterliliklerinin tespiti için ise ANOVA yapılmıştır.
Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik yeterliliklerine ilişkin algılarını saptamak amacıyla belirlenen tüm ölçeğe ve alt bileşenlerine ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine göre
sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterliliklerine ilişkin algılarının yüksek
olduğu yargısına varılabilir. Okul Öncesi öğretmen adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik yeterliliklerine
ilişkin algılarını saptamak amacıyla belirlenen tüm ölçeğe ve alt bileşenlerine ait aritmetik ortalama ve standart
sapma değerlerine göre okul öncesi öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterliliklerine ilişkin
algılarının yüksek olduğu yargısına varılabilir. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının Teknopedagojik Eğitime
Yönelik yeterliliklerine ilişkin algılarını saptamak amacıyla ölçekten elde ettikleri puanlarda sınıf düzeyinin anlamlı bir farklılaşma meydana getirip getirmediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi
sonucunda anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının Teknopedagojik Eğitime Yönelik
yeterliliklerine ilişkin algılarını saptamak amacıyla ölçekten elde ettikleri puanlarda sınıf düzeyinin anlamlı bir
farklılaşma meydana getirip getirmediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonucunda
anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
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21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Münevver Mehtap ÇELİKSOY- KARAKAŞ

Doç. Dr. Şengül Saime ANAGÜN

Dünyada fen bilimleri eğitimi vizyonunun, öğrencileri temel fen kavramları hakkında bilgilendirmeden, fenin doğasını özümseme ve günlük yaşamda fen ilkelerini etkin şekilde kullanma becerilerini edinmeleri yönünde değiştiği görülmektedir. Bilişsel becerilerin yanı sıra, 21. yüzyılda değişen sosyal becerilere de gereksinim duyulmaktadır. Etkili iletişim, takım çalışması, dil becerileri ve kişilerarası iletişim becerileri bireylerin sahip olması gereken
sosyal beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980'den sonra doğan yeniçağın öğrenenleri günlük yaşamla birlikle
toplumu en gelişmiş dijital teknoloji çağına yükseltmişlerdir. Yeniçağın öğrenenleri için öğretme ve öğrenme ortamı özellikle üstün bilgisayar ve internet teknolojilerinden etkilenmektedir. Ulusal ve uluslararası araştırmacılar;
bilgi ve iletişimin hızlı gelişimi ve küresel ekonominin hızlı büyümesine paralel olarak ortaya çıkan 21.yüzyıl
beceri ve yeterliliklerini belirlemek için büyük çaba harcamaktadırlar. Başarıyı destekleyen bu geniş bilişsel ve
duyuşsal yetenekler günümüzde 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılmakta ve çeşitli alt kategorilerle sınıflandırmaktadırlar. 21. yüzyıl becerileri yaşam boyu öğrenme için gerekli beceri ve yeterlilikleri içermesi nedeniyle ortaokul öğrencilerinin bu becerileri kazanmaları önemlidir. Ortaokul okul örgün eğitimin en temel aşamalarından
biri olması nedeniyle eğitimcilerin bu basamakta öğrenim gören öğrencilerin özelliklerini saptama ve 21. yüzyıl
becerilerini geliştirme sorumluluğu vardır (Shin & Lee, 2008). Çocukların etkili fen eğitimini ortaokulda öğrenmeye başladıklarını ve oluşturdukları düşünülürse ortaokul öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik 21. yüzyıl
becerilerinin ölçülmesi oldukça önemlidir. Kang ve arkadaşları (2010) tarafından lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik oluşturulan ölçekte anahtar yetkinlikler üç alan içinde sınıflandırılmıştır. Bu alanlar bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel alandır (Livingston & Bober, 2005; OECD, 2003; White, 1997). Bilişsel alan bilgi yönetim
becerisi, bilgi yapılandırma becerisi, bilgi kullanım becerisi ve problem çözme becerilerinden oluşmaktadır. Duyuşsal alan günümüz bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenme ve eğitim fırsatlarını arttırıcı olarak öğrenme başarısı
için kritik faktörler olan öz kimlik, öz değer, kendi kendini yönetme, öz sorumluluk ve sosyal üyelik alanlarını
içerir (Andone et al.2006). Son olarak, sosyo-kültürel alan, sosyal üyelik, sosyal hassasiyet, sosyalleşme becerisi
ve sosyal ifade gibi alt alanlarla ilgilidir (Glimps & Ford, 2008; Kennewell- & Morgan, 2006). Bu çalışmanın
amacı Kang, Kim, Kim ve You (2012) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği”nin sekizinci sınıf
öğrencileri için uyarlanması amacıyla güvenirlik ve geçerlik çalışmasının gerçekleştirilmesidir.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Orta Anadolu’da bir ilin
ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar sekizinci sınıf düzeyinde eğitim gören ve
olasılıklı olmayan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiştir.
Araştırma 300 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uç değerlerin çıkartılmasından
sonra kalan 245 öğrenci ile analiz çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada Kang, Kim, Kim ve You (2012) tarafından
geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Uyarlanan
ölçeğin özgün biçiminde 33 madde bulunmaktadır. Bu maddeler üç ana boyuttan (bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel) ve 21 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipi ölçek olup “1” Hiç Katılmıyorum, “2” Katılmıyorum, “3” Kararsızım, “4” Katılıyorum ve “5” Tamamen Katılıyorum şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçek uyarlama
çalışmalarında öncelikle dil uyarlama çalışmaları yapılıp ölçeğe son hali verilmiştir. 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği’nin Türk kültüründe de orijinalindeki faktör yapısını gösterip göstermediğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Bu amaca bağlı olarak 2013–2014 öğretim yılında Eskişehir il merkezinden seçilen dört
ortaokulda öğrenim gören 300 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda derlenen veriler LISREL paket
programı yardımıyla DFA ile analiz edilmiştir. İlk aşamada kurulan model, veri ile uyumluluk gösterse de Bilişsel
alt boyutunda yer alan üçüncü maddenin, bu boyut altında anlamlı bir yük göstermediği görülmüştür. (t492 = 1.40,
p > .05). Bu nedenle, üçüncü madde ölçekten çıkarılmış ve kalan maddeler ile doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır.
İlk aşamada kurulan model, veri ile uyumluluk gösterse de Bilişsel alt boyutunda yer alan üçüncü maddenin, bu
boyut altında anlamlı bir yük göstermediği görülmüştür (t492 = 1.40, p > .05). Bu nedenle, üçüncü madde ölçekten
çıkarılmış ve kalan maddeler ile doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. DFA sonunda ulaşılan uyum iyiliği
indeksleri; χ2 817.23, sd 461, χ2 / sd 1,77, RMSA .058, SRMR .070 VE CFI .090 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar
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ölçeğin uyum indeksleri değerlerinin modelin verilerle iyi uyumunu ortaya koymuştur. Doğrulayıcı faktör analizi
sonucunda ölçekte bulunan 32 maddenin toplam üç alt boyutta toplandığı görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinin ardından alt boyutlara ait iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve Cronbach alfa katsayıları sırasıyla, .77, .70
ve .67 olarak elde edilmiştir.
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İlkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi (Gme) İle Gerçekleştirilen Öğretimin Öğrencilerin Başarısına,
Görsel Matematik Okuryazarlığına Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Arş. Gör. Emel ÇİLİNGİR

Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniv ersitesi

Birçok ülke, matematiğin günlük hayatta uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayarak programlarını gözden
geçirip, gerekli düzenlemeleri yapmışlardır (“Avrupa’da Matematik Eğitimi”, 2011). Farklı yaklaşımların ortaya
konmasıyla birlikte diğer disiplinlerde de olduğu gibi matematik ve matematik öğretiminde de öne çıkan uygulamalara yer verilmiş ve geleneksel öğretime karşı gerçekçi matematik eğitimi (GME) yaklaşımı, matematik eğitimi
alanına özgü bir öğretim kuramı olarak yapılandırılmıştır (Treffers, 1987; De Lange, 1987; Streefland, 1990, Gravemeijer, 1994; akt. Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). GME yaklaşımı “Matematik bir insan aktivitesidir.” ana
düşüncesinden yola çıkar ve problem durumları ortaya koyarak kişinin bunları çözmesini sağlar (Freudenthal,
1971). GME yaklaşımına göre, öğrenciye sunulan problem durumları, öğrencinin anlamlı bir matematiksel etkinlik
içinde yer almasının sağlanacağı, öğrencilerin bunları deneyimleştirebilecekleri ve gerçek yaşamda kullanıp uygulayabilecekleri tarzda olmalıdır (Ünal ve İpek, 2009). Birikimli olarak ilerleyen, değişen ve gelişen bilgiler ışığında eğitim programlarının güncelleştirilmesi ülkemizde de önem kazanmış ve bu konuda bazı uygulamalar gündeme gelmiştir. Artık ülkemizde de matematiği günlük hayata uygulayabilme, burada kullanabilme ve anlayabilme
ihtiyacı önem kazanmıştır (MEB, 2009b). Bu anlamda, ilköğretimde matematik eğitimin genel amaçlarında bilgilerin günlük hayat problemlerine ve öğrenme alanlarına transfer edilmesi öne çıkmaktadır. Böylece öğretim programlarında yer alan GME ile birlikte hem program hem de öğretim, öğrenciler için günlük yaşamdan seçilen problemlerle, ikilemlerle ve sorularla başlamalıdır. Günlük yaşamdan seçilen problemlerin yanında bu problemlerin
daha anlaşılır ve somut olması için görseller kullanılmaktadır. Sıradan bir yaşama uyum sağlayabilmek için bile
görselleri okuyup anlama, analiz edip gerekli değerlendirmeleri yapma, kısaca “Görsel Okuryazar” olma ihtiyacı
vardır. Görsel okuryazarlık diğer okuryazarlıkların hemen hemen hepsinin ya destekleyicisi ya da bir parçası olması açısından diğer disiplinlerle yakın ilişki içerisindedir (Kellner, 1998). Görsel okuryazarlık ile soyut düşünceleri canlı, inandırıcı ve bildik yaparak bireye onları daha iyi anlama olanağı sağlamasından ve aynı düşünceyi farklı
yollarda işleme yeteneği kazandırmasından (İşler, 2002) dolayı matematik okuryazarlığı arasında daha güçlü bir
ilişki vardır (Feinstein & Hagerty, 1994; akt. İpek, 2003). Bu güçlü ilişki “Görsel Matematik Okuryazarlık
(GMOY)”ını ortaya çıkarmıştır. GMOY, gerçek hayatta karşımıza çıkan problemlerin görsel ve uzamsal özelliklerini matematiksel olarak algılama, ifade etme, yorumlama, uygulama ve değerlendirme yeterliği şeklinde tanımlanabilir (Duran ve Bekdemir, 2012). Üst düzey becerilere ulaşmanın hedeflendiği matematik eğitiminde üzerinde
çalışılan alternatif yaklaşımlar ışığında bu araştırma, ilkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, matematik dersine karşı tutumuna, görsel matematik okuryazarlığına ve
problem çözme becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır. a) GME yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu ile mevcut yöntem ile öğretim yapılan kontrol grubu
öğrencilerinin matematik başarıları arasında fark var mıdır? b)GME yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu ile
mevcut yöntem ile öğretim yapılan kontrol grubu öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları arasında fark
var mıdır? c) GME yöntemi ile öğretim yapılan deney grubu ile mevcut yöntem ile öğretim yapılan kontrol grubu
öğrencilerinin matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumları arasında fark var mıdır? d) GME yöntemi ile
öğretim yapılan deney grubu ile mevcut yöntem ile öğretim yapılan kontrol grubu öğrencilerinin ME yöntemi ve
mevcut yöntem ile öğretim yapılan öğrencilerin görsel matematik okuryazarlıkları arasında fark var mıdır? e) GME
yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yönteme ilişkin görüşleri nasıldır?
Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adana
Yüreğir’deki bir ilkokulun 4. sınıfında okuyan 46 (24 kız, 22 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Başarı düzeyi birbirine yakın iki sınıf belirlenip deney (13 kız, 10 erkek) ve kontrol (11 kız ve 12 erkek) grupları rastgele oluşturulmuştur. Uygulama aşamasına geçmeden önce her iki gruba TİMSS sorularından elde edilmiş Geometrik Şekiller
ve Ölçme Başarı testi, Görsel Matematik Okuryazarlık Öz yeterlik Algı ölçeği, Problem Çözmeye Yönelik Tutum
Ölçeği ve Matematik Dersine Karşı Tutum Ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra Geometrik şekiller ve
ölçme öğrenme alanı kontrol grubu öğrencilerine mevcut öğretim yöntemiyle deney grubu öğrencilerine ise GME
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yöntemiyle 7 hafta boyunca işlenmiştir. Bu uygulamalar sonrasında aynı testler kontrol ve deney gruplarına son
test olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubundaki öğrencilere GME yöntemi hakkında araştırmacılar tarafından
oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formları dağıtılarak nitel veriler toplanmıştır. Araştırmada, nicel verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Wilcoxon Testleri, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, a)RME yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin matematik başarı düzeylerinde mevcut öğrenme yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin matematik başarı düzeylerine göre ön test ve son test sonuçları doğrultusunda anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. b)Araştırmada,
matematik dersine karşı tutumları ile ilgili elde edilen bulgular genel olarak incelendiğinde, RME yönteminin
uygulandığı deney rubundaki öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarında mevcut öğrenme yöntemlerinin
uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarına göre ön test ve son test sonuçları
doğrultusunda anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. c) Araştırmada matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumları ile ilgili elde edilen bulgular genel olarak incelendiğinde, RME yönteminin uygulandığı deney
grubundaki öğrencilerin matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarında mevcut öğrenme yöntemlerinin
uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarına göre ön test
ve son test sonuçları doğrultusunda anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. d)GME yönteminin uygulandığı
deney grubundaki öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarında ve mevcut öğrenme yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarında ön test
ve son test sonuçları doğrultusunda anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. e)GME yönteminin uygulandığı
deney grubu öğrencilerinin yönteme ilişkin görüşleri olumlu yönde değişmiştir.
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There are various elements that may influence effective teaching including; (i) understanding and having
knowledge on mathematics, (ii) students and, (iii) pedagogical strategies (NCTM, 2000). Effective teaching may
pose a problematic situation especially for the prospective teachers who are at the beginning of their career. Furthermore, one of the common problems in teacher education is bridging the gap between theory and practice. Fortunately, teaching practice offers a general solution to this problem (Oliveira & Hannula, 2005). However, in order
for prospective teachers to have knowledge, observing the complex learning environments is of high importance,
due to the fact that they can interact with students and give insightful reflections during their teaching practice
(Oliveira & Hannula, 2005). Teachers’ knowledge has been considered to be one of the key components for teaching itself, and the achievement of students in various contexts (An, Kulm, &Wu, 2004; Lannin et al., 2013). The
studies focusing on teachers’ knowledge are mostly based on Shulman’s (1986, 1987) works. Shulman’s (1987)
theory for knowledge of teaching consists of subject matter knowledge (SMK), general pedagogical knowledge,
and pedagogical content knowledge (PCK), which he defines as a “special amalgam of content and pedagogy that
is uniquely the province of teachers, their own special form of professional understanding” (p. 8). Most scholars
and policy makers agree on Shulman’s pedagogical content knowledge (PCK) in that it has an important contribution to teaching and learning mathematics (Hill, Ball, & Schilling, 2008). How to teach mathematical content
and to understand students’ thinking have been an issue for pedagogical content knowledge (An et al., 2004).
Shulman’s (1986, 1987) PCK conceptions have been extended by the researchers in mathematics education (Lannin et al., 2013). As Hill et al. (2008) describes; mathematical knowledge for teaching (MKT) is comprised of
subject matter knowledge (SMK) and pedagogical content knowledge (PCK). Subject matter knowledge consists
of common content knowledge (CCK), specialized content knowledge (SCK), and knowledge at the mathematical
horizon. Subcategories of pedagogical content knowledge (PCK) include knowledge of content and students
(KCS), knowledge of content and teaching (KCT), and knowledge of curriculum. In our study, we used Hill et
al.’s (2008) framework to investigate the reflections of prospective mathematics teachers’ pedagogical content
knowledge in their first teaching experience. Teaching experiences can be considered as one of the sources for the
process of pedagogical contents knowledge in teacher education (Kleickmann et al., 2013); but there are few studies that examine the process of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge (Kinach, 2002;
Lannin et al., 2013; Kleickmann et al., 2013). More detailed research in the process of teacher education is needed
required in order to further understand the outcomes of this education (Kleickmann et al., 2013). Lastly, we formulate our research question as following: “what do prospective secondary mathematics teachers’ reflect about
teaching after their first teaching experience?”We conducted this study with four prospective secondary mathematics teachers who study a five-year teacher education program at the Secondary Mathematics Education department
of a university in Turkey. Prospective secondary mathematics teachers have completed most of the mathematics
content courses, including Algebra, Geometry, Calculus, and Analysis. In addition, they took most of the pedagogy
courses such as Developmental Psychology, Classroom Management, Counseling and, Approaches and Theories
of Teaching and Learning. After completing these courses, they took Technologies and Material Design, and Teaching Methods in Mathematics Education courses which are combinations of knowledge from mathematics content and pedagogy courses. We collected data from the prospective secondary mathematics teachers’ Teaching
Methods in Mathematics Education course, which they took in 8th semester, and School Experience course, which
they took in 9th semester of the program. The data for this study was collected through interviews which were
videotaped. We carried out five interviews during the two semesters in order to determine prospective secondary
mathematics teachers’ reflections based on their pedagogical content knowledge. The qualitative data analysis,
designated by Auerbach and Silverstein (2003), was adopted while analyzing the data collected throughout the
research. This perspective can be defined as content analysis (Yıldırım & Şimşek, 2006). The data taken from the
research were separated into meaningful units in the first step of coding, which is described by Patton (2002). The
data was coded and categorized according to these units and then the categories were analyzed and interpreted.The
data analysis suggests that prospective secondary mathematics teachers’ reflections based on their pedagogical
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content knowledge differs according to their experience. During the “Teaching Methods in Mathematics Education” course, prospective secondary mathematics teachers prepared lesson plans based on student-oriented approaches. After this course, we determined that prospective secondary mathematics teachers were willing to apply
group working activities in the classroom. They were eager to use activities such as modeling, manipulative, and
real life examples through student-oriented approaches. Prospective secondary mathematics teachers were responsible for observing the school setting, classroom setting, and their mentors’ instructional approaches during the
“school experience” course. They prepared a classroom activity and implemented it in their mentor teacher’s class.
After this course, we recognized that prospective secondary mathematics teachers’ ambition of applying studentoriented and group working activities in the classroom were decreased. They discussed about how difficult it was
to apply student-oriented activities in the classroom and they added that the main reason for this was because
classrooms were too crowded and students were not used to study in groups about real life and modeling activities
through group workings.
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Metafor; soyut, karmaşık ya da kuramsal bir kavramı anlamaya imkan veren güçlü bir zihinsel araç olarak tanımlanmasıyla (Saban, Koçbeker ve Saban, 2006) günümüz eğitimcilerinin oldukça ilgisini çekmiştir. Türkçedeki
karşılığı ‘mecaz’ olan metaforlar aracılığı ile bireylerin zihinlerindeki karmaşık olan olguları kendilerine göre daha
somut olan bir olguyla karşılaştırıp ilişki kurmaları ve bu ilişki sayesinde bilinmeyen olgulara anlayış getirmeleri
sağlanır. (Saban vd. 2006; Senemoğlu 2007, s.564). Lakoff ve Johnson’un (1980) metaforları dünya ve gerçeklik
hakkında insan düşüncesini şekillendiren zihinsel yapılar olarak niteleyen “zihinsel metafor kuramı” (cognitive
theory of metaphor) bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmiştir. Bu kurama göre metafor, yalnız dilde değil,
olaylar ve düşüncelerde de günlük hayatımızda yaygındır, dolayısıyla bizim hem düşünme, hem de olaylar açısından en temel anlayışlarımızı yapıya kavuşturur. (Lakoff &Johnson, 1980. s.3). Böylece metafor, yaşadıklarımız
ve öğrendiklerimiz sonucu elde ettiğimiz, fakat tam olarak anlamlandıramadığımız bazı kavramları, yerine koyduğumuz başka bir kavram sayesinde anlamaya yarar. Bununla birlikte, kendi düşüncemizin açığa çıkmasına yardımcı olur, başka bir deyişle, insan düşüncesinin dışında bir metafor seçemez. Metaforun eğitimde kullanımı yeni
olmamakla birlikte halen birçok araştırmada kullanılmasının gerekçeleri ve faydaları tartışılmaktadır. Carter ve
Pitcher (2010); eğitimin yalnızca tanım ya da açıklamaları gerektirmediği, aynı zamanda karmaşık anlamların
nakiline sık sık ihtiyaç duyduğu, bunun için metaforların öğrenme ve öğretme dilinde sıklıkla başvurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda, bireyin düşünce biçimini açığa çıkarmak için de sıklıkla metafora başvurulmaya başlanmıştır. Knowles (1994), metaforun mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, çocukluk deneyimlerini
ve öğrencilik yıllarında elde ettiği inanışları açığa çıkardığını belirtmiştir. Gültekin’e (2010)göre de, öğretmen
adaylarının duyuşsal özelliklerini ortaya çıkarmada metaforlar önemli bir işleve sahiptir. Bu bağlamda, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin çeşitli kavramlara yönelik metaforik algılarını belirlemek üzere çok
sayıda çalışma yapılmıştır. Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan çeşitli politikalar sonucu, eğitim fakülteleri dışında belirli fakültelerden mezun olmuş kişilere, pedagojik formasyon kursu verilerek öğretmen olma
imkanı sağlanmaktadır. Pedagojik formasyon, eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken yeterlilik
olarak tanımlanmaktadır. (Yapıcı ve Yapıcı, 2013). Öğretmen olabilmek için verilmesi gereken bu eğitim, eğitim
fakültesi dışında farklı fakülteler mezunu olan öğrencilere, kurs şeklinde belirli bir zaman aralığında verilmektedir.
Öğretmen yeterliğini sağlayacak en önemli ölçütlerden birinin mesleğe yönelik ilgi (Temizkan,2008; akt. Eraslan
ve Çakıcı, 2011) olduğu göz önüne alındığında, pedagojik formasyon kursuna katılan öğrencilerin lisans eğitimleri
boyunca farklı bir meslek grubuna hazırlanmış olmaları, farklı bir alana ilgi duymaları, onların öğretmenlik mesleğine yönelik düşüncelerinin açığa çıkması gerekliliğini doğurmuştur. Nitekim, bir öğretmen adayının o mesleğe
ilgi duyması, mesleğini sevmesi, mesleğine bağlılık göstermesi, mesleğinde gelişim gösterme isteği gibi nitelikler,
başarısına önemli derecede katkıda bulunabilir. (Özkan, 2012). Öğretmenlik mesleğini doğrudan tercih etmeyen
formasyon öğrencilerinin, öğretmenlik hakkındaki düşüncelerinin açığa çıkması, onların nasıl bir öğretmenlik profili çizeceklerinin bir göstergesi olabilir.Bu çalışmada, pedagojik formasyon alan öğrencilerin 'öğretmen' ve 'matematik öğretmeni' 'matematik' ve 'pedagojik formasyon' terimleri hakkındaki metaforik algılarını tespit etmek
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2014-2015 döneminde pedagojik
formasyon kursu alan matematik grubu öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Öğrencilerin demografik özellikleri nelerdir? Öğrencilerin 'matematik' kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? Öğrencilerin 'matematik öğretmeni' kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? Öğrencilerin 'öğretmen' kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? Öğrencilerin 'pedagojik formasyon' kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? Öğretmen adaylarının demografik özelliklerine göre metaforik
algıları farklılık göstermekte midir? Bunun için, öncelikle, 2014 -2015 güz döneminde pedagojik formasyon kursunu bitirmiş olan matematik grubu öğrencilerine, internet üzerinden açık uçlu anket oluşturulmuş ve mail yoluyla
iletilmiştir. Açık uçlu ankette, ‘matematik… gibidir, çünkü…’ ‘matematik öğretmeni… gibidir, çünkü…’ ‘öğretmen… gibidir, çünkü…’ ve ‘pedagojik formasyon… gibidir, çünkü…’ şeklinde açık uçlu sorular ve katılımcıların
demografik özelliklerini bildiren (cinsiyet, kıdem yılı, üniversite tercihlerinde eğitim fakültesi olup olmaması)
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sorular yer almıştır. Aynı anket, kağıt üzerine dökülüp, bahar dönemi pedagojik formasyon kursu alanlara da uygulanmıştır. Katılımcıların cevapları sonrası, kullanılan metafor ile nedeni arasında uyuşmazlıklar olanlar elenmiş,
daha sonra toplanan veriler içerik analizine tabi tutulup, belirli kategoriler altında toplanmıştır.Öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra, öğretmen olduklarında mesleklerinin 4 temel taşı olan bu kavramlara yönelik oluşturdukları metaforlar, olumlu ve olumsuz kategorileri altında toplanmıştır. Buna göre; Öğrencilerin, ‘matematik öğretmeni’ ve ‘öğretmen’ kavramlarına yönelik oluşturdukları metaforlar, birbirine benzerdir. ‘Matematik’ e yönelik kullandıkları metaforlar en olumlu iken, ‘pedagojik formasyon’ kavramına yönelik kullanılan metaforlar arasında oldukça olumsuz anlamlar vardır.
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Matematik sosyal olarak paylaşılan, mantıksal olarak yapılandırılan kavramsal bir sistemdir (Godino, 1996). Bu
nedenle matematik ve onun alt alanı olan geometri öğretimi söz konusu olduğunda kavram öğrenimi ve öğretiminin önemi göz ardı edilemez. Bunun için kavram tanımının öğrenilmesinin yanında, kavramın özelliklerinin ve
diğer kavramlar ile ilişkilerinin de öğrenilmesi değerlidir (Baki, 2008). Nitekim geometri öğretiminde; nokta,
doğru, düzlem, düzlemsel/uzamsal şekiller ve bunlarla ilişkili bilgilerin kavranmasına önem verilirken uzamsal
düşünmeyi, görsel becerileri ve geometrik muhakemeyi geliştirmeye de dikkat edilmesi gerekmektedir (Baykul
2004; Fujita & Jones 2007). Dolayısıyla geometri yaşadığımız dünyayı tanımamızı, anlamamızı ve onunla etkileşmemizi sağlayan bir araç olarak düşünülebilir (ICMI 1998, p. 337). Bu yönüyle geometri öğretimi; görme engelli
[GE] (özellikle de total görme engelli-TGE) öğrencilerin şekilleri ve uzamsal ilişkileri anlamalarını sağlayarak,
hayatlarını kolaylaştırabilir. Ancak ne yazık ki TGE öğrencilerinin geometri kavramları hakkında ne bildikleri ile
ilgili, matematik eğitimi araştırmacılarının kısıtlı bilgileri vardır. Sonuç olarak TGE öğrencilerinin geometri öğretiminde bazı iyileştirmeleri ortaya koyabilmek için onların kavram imajlarını çalışmanın ve geometri kavramlarını
nasıl öğrendiklerini öğrenmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Tall ve Vinner’ın (1981) kavram imajı tanımından sonra, kavram tanımı [KT] ve kavram imajı [Kİ] ayrımı matematik eğitimi literatüründe önde gelen teorik
çerçevelerden biri haline gelmiştir. Buna göre Kİ, bireyin zihnindeki kavramla ilişkili tüm bilişsel yapıdır, KT’nı
ve örneklerini içeren deneyimlerin bir sonucudur. Hatta Kİ, kavram ile ilişkili zihinsel resimleri, özellikleri, süreçleri ve çağrışımları da içermektedir. Bu çalışmada bilişsel yapı içerisindeki Kİ ve KT hücrelerini kapsayan
kavramsal yapı kullanılmıştır. Buradaki bireyler tarafından oluşturulan KT (kişisel KT) Kİ’nın bir parçası olarak
ele alınmıştır ve formal KT’nın bir Kİ olmadığı düşünülmüştür (Tall 1980). Bu çalışmanın temel amacı, TGE
öğrencilerin üçgenden ne anladıklarını ve üçgen kavramına ilişkin Kİ’ını ve KT’ını nasıl kullandıklarını incelemektir. Bu amaçla “Vinner’in (1991) bakış açısıyla TGE öğrencilerin üçgen kavramına ait KT ve Kİ’ları arasındaki
ilişkiler nelerdir?” problemine cevap aranmıştır. Bunun için öncelikle TGE öğrencilerin kullandıkları formal üçgen
tanımları ve Kİ’ları tespit edilmiştir. Daha sonra KT ve Kİ hücreleri arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna bakılmıştır. Bu aşamada üçgen kavramı için aşağıdaki formal tanımlar göz önüne alınmıştır: Formal üçgen tanımı 1: Üç
kenarı olan bir çokgene üçgen denir. Daha açık ifade etmek gerekirse, düzlemde doğrusal olmayan üç noktayı
(üçgenin köşeleri) birleştiren üç doğru parçası (üçgenin kenarları) tarafından şekillendirilen kapalı geometrik şekildir (Tanton, 2005: 505). Formal üçgen tanımı 2: Üçgen; doğrusal olmayan üç noktayı, her biri bu noktaların
ikisini bitiş noktası olarak kabul eden, birbirinden farklı üç doğru parçasıyla birleştirerek oluşturulan geometrik
şekildir (Leff, 2009: 7).Nitel araştırma deseninde yapılan bu çalışmanın katılımcılarını İç Anadolu Bölgesindeki
GE öğrencilere eğitim desteği verilen bir dernekte az gören 2 kız öğrenci ve bir görme engelliler ortaokulunda
öğrenim görmekte olan 5 TGE öğrenci (6. sınıf-erkek, 7 ve 8. sınıf-4 kız) oluşturmaktadır. Bu öğrenciler ders içi
ve ders dışı gözlemler ve matematik öğretmenlerinin görüşleri aracılığıyla belirlenmiştir. İlk önce araştırma için
hazırlanan problemlerin, araştırmanın amacına uygunluğunu ve uygulanabilirliğini test etmek amacıyla, az gören
2 öğrenci ile araştırmanın pilot çalışması yürütülmüştür. Veriler ise matematik dersi alan TGE öğrencilerden toplanmıştır. Araştırmada, üçgen kavramına ilişkin iki farklı görüşme protokolü, katılımcıların mıknatıslı materyallerle oluşturduğu geometrik şekillerin resimleri, gözlem notları ve öğrencilere verilen raised-line materyaller veri
kaynağı olarak kullanılmıştır. Birinci görüşme protokolünde katılımcılardan üçgen kavramına ilişkin kavramsal
algılamalarını ortaya çıkarabilecek 3 problem, ikinci protokolde ise üçgen kavramını içinde barındıran ve hesap
yapmalarını gerektiren 3 problem olmak üzere toplam 6 problem sorulmuştur. Uygulamaya başlamadan önce katılımcıların mıknatıslı ve raised-line materyallere aşina olmaları için yeterli süre verilmiştir. Uygulama sürecinde
öğrencilerden mıknatıslı materyallerdeki uzun parçaların ip gibi ince olduklarını, mıknatıslı topların ise noktayı
temsil ettiklerini düşünmeleri istenmiştir. Ayrıca katılımcılara, o an zihinlerinde canlanan yapıları olabildiğince
ayrıntılı açıklamaları veya oluşturmaları vurgusu yapılmıştır. Veriler hedeflenen amaç doğrultusunda ilk önce tek
tek, daha sonra karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve gömülü teorinin veri analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi yapılırken ifadelerinin açık olmadığı düşünülen öğrencilerle ek görüşmeler yapılarak buradan
elde edilen yeni veriler veri analizine dâhil edilmiştir. Bu çalışmada TGE öğrencilerin üçgen kavramına ilişkin
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anlayışları; kullandıkları formal KT, Kİ ve bu ikisi arasındaki ilişkiler ışığında sunulmuştur.Araştırmada TGE
öğrenciler, eksik formal kavram tanımının yanı sıra; kavram imajı içerisinde kişisel betimlemeleri ve kavram özelliklerini kullanmışlardır. Öğrencilerin problemlere cevap verirken çoğunlukla –zengin olan- kavram imajlarına
yönlenmişlerdir. Örneğin, öğrenciler üçgenin; ayrı ayrı olmak üzere kenarları, açıları ve köşeleri olduğuna veya
bunlardan ikisinin-üçünün bir arada olmasıyla oluştuğunu belirtmişlerdir. TGE öğrencilerin üçgen ile ilgili Kİ’ları
içerisinde çelişkili, ilişkili, tutarlı, çoklu ve temsil kullanılan yapıların bulunduğu da tespit edilmiştir. Öte yandan
TGE öğrenciler üçgen kavramı ile ilgili konum, isimlendirme ve sınıflandırma gibi bazı zorluklarla da karşılaşmışlardır. TGE öğrencilerin üçgen ile ilgili tipik kenar özelliklerini göz önüne almaları sonucu, kavramsallaştırma
noktasında tipik genelleme yaptıkları durumlarla karşılaşılmıştır. Sonuç olarak TGE öğrencilerin, doğru kavramalarının yanı sıra kavram yanılgılarıyla dolu zengin, karmaşık ve kendi doğasında uyumlu bir üçgen anlayışına sahip
oldukları ortaya çıkmıştır. Ek olarak, katılımcıların Vinner’ın (1991) belirttiği üçgen için sahip oldukları KT-Kİ
hücreleri arasındaki ilişkiler; sezgisel ve formal-sezgisel olmak üzere aşağıdaki gibi iki şekilde ortaya çıkmıştır.
Son olarak, araştırmada kullanılan mıknatıslı materyallerin; TGE öğrencileri, hatalı düşüncelerini fark etmeye zorladığı ve öğrencilerin karar vermesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. bulgular ışığında bu araştırmada geometri kavramlarının GE öğrencilere öğretimi konusunda matematik öğretmenlerine, matematik eğitimcilerine ve
görme engelli öğrenciler için matematik kitabı hazırlayanlara katkı sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
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Matematik Öğretmen Adaylarının İnovasyon Farkındalık Düzeyleri ve Zeki Öğretim Sistemine Yönelik
Görüşleri Arasındaki İlişki
Öğr. Gör. Mustafa ERDEMİR
Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
Gazi Üniversitesi

Dünyada ve Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanımı her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de 16–74 yaş grubundaki bireylerin bilgisayar kullanım oranları 2013 yılında % 49.9 düzeyinden 2014 yılında % 53.5'e ve İnternet
kullanımı da %48.9'dan yüzde %53.8'e çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2014). İnternet ve
bilgisayar kullanım oranlarının yüksek olduğu yaş grubu göz önüne alındığında yükseköğretimde bilgisayar ve
internetin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Bu durum eğitimcilerin öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmelerini, yeni gelişmeleri ve teknolojileri eğitim- öğretim faaliyetlerine entegre etmelerini zorunlu hale getirmiştir. “dijital göçmen” denilen kuşaktan “dijital doğan” kuşağa bir geçiş olduğundan, bu
yeni neslin eğitimi yenilikçi teknolojiler sayesinde teknoloji tabanlı eğitsel ve öğretimsel paradigmaların çıkmasına sebebiyet vermiştir (Özarslan, Çetin ve Sarıtaş, 2013). Yaşamın her alanında internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, akıllı sistemlerdeki gelişmeler web tabanlı öğrenme uygulamalarını geliştirmiştir. Dünya çapında öğrenme uygulamalarının başında, etkin uygulamaları ve faydaları ile e-öğrenme teknikleri gelmektedir
(Staycey ve Gerbic, 2009 ). Geçmiş yıllarda toplumlar için ütopya sayılan uzaktan eğitim uygulamaları, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüzde küresel iletişim ağı üzerinden kolaylıkla uygulanabilir hale gelmiştir (İşman,2011). Sınıf dışı eğitimin etkinliğini artırabilmek ve öğrenciler arasında sosyal iletişimi kurabilmek
için sosyal ağlar kullanılmalıdır. Günümüzde öğretmenin davranışlarını yerine getirebilen sistem ya da araç Zeki
Öğretim Sistemleridir (ZÖS). Zeki Öğretim Sistemleri (ZÖS); öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğretmen davranışlarına uyum sağlayabilen, öğretmenin davranışlarına ulaşmayı amaçlayan sistemdir. ZÖS öğrenciye esnek
öğretim materyalleri sunma yeteneği, bire bir öğretim ortamı ve geri bildirim sağlama özelliklerine sahiptir (Moundridou ve Virvou, 2000 ). Bilgisayar ve yapay sinir ağlarındaki çalışmalar yeni eğitim- öğretim durumlarını
ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar yazılımında gelişmeler yapay zeka (Artificial Intelligence) tekniklerini ortaya çıkmasına sebep olmuştur. BDÖ için ikinci kuşak yapay zeka tekniği olan ZÖS geliştirilmiştir. İnternet kullanımı ve
yaygınlaşması web tabanlı eğitim öğretim tekniklerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Web tabanlı ZÖS’leri uzaktan
yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için öğrenme yollarından biri olabilir. Uzaktan yapılan eğitimlerde öğrenicilere
geri dönütlerin verilmesi başarılarının değerlendirilmesi gibi durumları sağlayabilme özelliğinden dolayı uzaktan
eğitim için büyük önem taşımaktadır. İleri Öğrenme Teknolojileri (Advanced Learning Technologies) başlığı altında incelenen ZÖS, klasik BDÖ sistemlerinden farklı olarak ZÖS, öğrenciye bilgi düzeyine uygun öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır (Dağ ve Erkan, 2004).
BDÖ sistemleri ile ZÖS’lerini karşılaştıran bir araştırmaya göre, ZÖS’lerinin; öğrenme kalitesini % 43 arttırdığı,
öğrenme süresini % 30 düşürdüğü tespit edilmiştir (Frasson and Aimeur, 1998). Günümüzde zeki öğretim sistemleri, geleceğin öğretim sistemi olarak görülmektedir (Doğan ve Kubat;2008). Yenilenen dünyada, geleceği şekillendirebilme gücü olan öğretmenler ve öğretmen adayları önemli roller üstlenecektir (Yılmaz vd, 2014). Bu bağlamda öğretmen adaylarının ZÖS’ne yönelik görüşlerinin incelendiği ve ZÖS’ne yönelik tutumları üzerinde etkili
değişkenlerin çalışıldığı araştırmalar oldukça önemlidir. Bilim ve teknoloji dünyasının son yıllarda en güncel kavramlarından biridir “inovasyon”. Birçok işletme ve ülke için ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin temel kaynaklarından birisi olan inovasyon, gelişme ve ilerlemenin hızlı ve sürekli olduğu dünyamızda gündemi takip edebilmek ve yaşama ayak uydurup yerimizi koruyabilmek açısından oldukça önemli ve gereklidir. Arıkan ve diğ.
(2003)’e göre; inovasyon ve onu destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden, merak ettiğini hiçbir dogmaya bağlı kalmaksızın sorgulayan; üretmekte ve yeni bir şeyler yaratmakta iddialı bir toplum dokusu üzerinde
başarıyla inşa edilebilir. Avrupa Komisyonu'nun ülkelerin inovasyon kapasitesini geliştirmeye yönelik 1995 yılında yayınladığı dökümanında (European Commission, 1995) inovasyonun bireysel ve toplumsal ihtiyaçların
(sağlık, dinlenme, çalışma, ulaşım v.b.) daha iyi bir düzeyde karşılanmasını sağladığı ifade edilmiştir. Ülkelerin
ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve istihdam olanaklarını sürdürebilmek için ülkelerin yeni fikirleri, süratle, teknik ve ticarî başarıya dönüştürmek zorunda olduklarının vurgusu yapılmıştır. Binkley vd. (2010:1-2),
Cisco, Intel ve Microsoft tarafından hazırlanan Yirmi Bi¬rinci Yüzyıl Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi
Projesi çerçevesinde “yaratıcılık ve inovasyon” yirmi birinci yüzyıl için gerekli olan on temel beceriden biri olarak
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değerlendirilmiştir. ISTE (2007) de öğrencilerin dijital dünyada etkili öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri için bazı
standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir ve bu standartları altı başlıkta toplamıştır. Bu başlıkların ilki
“yaratıcılık ve inovasyon” olarak belirtilmiştir. Bu durumda inovasyon kavramı hakkında farkındalığı yüksek olan
bireylerin tutum üzerinde etkili bir değişken olduğu düşünülebilir. Bu araştırmanın amacı; Matematik öğretmen
adaylarının inovasyon farkındalık düzeylerinin ZÖS’ne ilişkin görüşlerinin gelişimine etkisini ortaya koymaktır.
Bu amaca yönelik şu sorulara cevap aranmıştır: Matematik öğretmen adaylarının inovasyon farkındalık düzeyi
nedir? Matematik öğretmen adaylarının ZÖS’ne ilişkin tutumları ne düzeydedir? Matematik öğretmen adaylarının
ZÖS’ne ilişkin tutumları ve inovasyon farkındalık puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Araştırmada, amaç değişkenler üzerinde değişiklik yapmak değil yalnızca var olan durumu katılımcılardan anket yoluyla toplanan verileri kullanarak ortaya koymak olduğu için, tarama deseni kullanılmıştır (Fraenkel, Wallen ve
Hyun, 2012). Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olup araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesneyi değiştirmeden olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan ve FizikI dersini alan ve ZÖS ile bir uygulama yapmış olan toplam 60 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri Toplama Araçları Öğretmen adaylarının ZÖS’ne ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve bir
ön çalışma ile madde analizi yapılmış, geçerliliği için uzman görüşü alınmış 20 maddelik tutum ölçeği ile inovasyon kavramaına yönelik farkındalıklarını belirleyebilmek için ise 31 maddelik “İnovasyon Farkındalık Ölçeği”
kullanılmıştır.Tutum ölçeğindeki puanların ortalaması; “Kesinlikle katılmıyorum (1.00-1.79)”, “Katılmıyorum
(1.80-2.59)”, “Kararsızım, (2.60-3.39)”, “Katılıyorum (3.40-4.19)”, “Kesinlikle katılıyorum (4.20-5.00)” kategorileri içinde değerlendirilerek matematik öğretmen adaylarının ZÖS’ne yönelik tutumları belirlenmiştir. Fizik konularını öğrenmek için ZÖS’ü kullanan matematik öğretmen adaylarının tutuma yönelik verileri incelendiğinde en
düşük katılım 2.79 ortalama ile “Sistemin geçiş şartlar sağlandığında bir sonraki üniteye geçmeye izin vermesi,
ilgili konuları çalışmaya açması öğrenmemizi olumlu yansımıştır” maddesine yöneliktir. En yüksek katılım ortalaması 3.50 ve katılım yüzdesi %92.86 ise “Kullanılan öğrenme ortamı sınıf ortamın da yürütülen derse göre oldukça etkilide olsa da sınıf içi yüz yüze öğrenmemizin yerini alamaz, fakat sınıf içi öğrenme durumlarımıza katkı
sağlamıştır” maddesine yöneliktir. ZÖS’ler öğrenciye çalışma sürecinde; geri bildirimler, üniteler arası geçiş şartları, cevapları saklama, eksik konuları belirleme, zengin içerik, web tabanlı ders içeriğine ulaşım, konularla ilgili
linkler ve sistemin programlı öğrenme ortamı sunması öğrenme durumları üzerinde etkili olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Matematik öğretmen adaylarının ZÖS tutumuna yönelik toplam puan ortalaması 3.09 bulunmuştur. Bu sonuç katılımcıların ZÖS’ne yönelik kararsız görüş benimsediklerini göstermektedir. Matematik
öğretmen adaylarının inovasyona yönelik farkındalık düzeylerinin düşük çıkması beklenmektedir. Araştırmacılar,
inovasyon kavramını bilen ve önemini benimsemiş bireylerin ZÖS’ne yönelik görüşlerinin olumlu olacağını düşünmektedir. Çalışma henüz tamamlanmamıştır.
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Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

Öğr. Gör. Önder SAKAL Öğr. Gör. Kani BAŞIBÜYÜK Ferdi BAHADIR

Bu çalışma ile kişilik, başarı amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. “Elde edilmek istenen sonuçların bilişsel temsilleri” olarak amaçlar, bireylerin yaşamlarını örgütlemesinde en
önemli bileşenlerden biridir. Bireylerin bir konuyu neden ve hangi amaçla öğrendiklerine işaret eden amaçlar,
başarı amaçları olarak sınıflandırılır (Ames, 1992; Archer, 1994; Dweck, 1986; Eliot ve McGregor, 2001) ve literatürde genellikle “öğrenme amaçları” ve “performans amaçları” (Ames ve Archer, 1998) şeklinde iki faktör olarak
ele alınır. Başarı amaç yönelimleri, bireylerin başarıyla ilişkili alanlarda duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerini etkiler (Dweck ve Leggett, 1988). Bu nedenle başarı amaç yöneliminin dinamiklerinin anlaşılması önemlidir.
Başarı, yalnızca süreç sonundaki başarıma ilişkin çıktıları veya durumu değerlendirme şeklimizle (yüklemeler)
değil, başlangıçta ortaya koyduğumuz hedeflerle de (başarı amaçları) belirlenir (Burger, 2006). Akademik ortamlarda hangi başarı amaçlarının benimsendiğini ifade eden (Ames, 1992) başarı amaç yönelimi, bireylerin öğrenme
süreçlerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini etkileyen (Diener ve Dweck, 1978; Dweck ve Leggett,
1988; Eliot ve Church, 1997) bireysel paradigmaları içeren açıklamalardır. Kişilik, bir kişinin fiziksel ve sosyal
ortamıyla etkileşme tarzını ortaya koyan, düşünce, duygu ve davranışın ayırt edici ve karakteristik görüntüleridir
(Atkinson ve arkadaşları, 1999, s.209). Hofstede’de (2010) göre kişilik, bireyin diğer bireylerle paylaşmadığı,
kendine özgü zihinsel program setleridir. Bireye özgü zihinsel program setlerinin başarı amaç yönelimleri ile ilişkisinin araştırılması, başarı ve başarı yönelimlerinin dinamiklerinin anlaşılmasında önemli katkı sağlayacaktır.
Çalışma ile bu ilişki araştırılarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve rasgele seçilen 158 öğrenci (bildiri özetinin gönderildiği tarih itibariyle) oluşturmaktadır. Başarı yönelimlerini ölçmek amacıyla, Akın
(2006a) tarafından geliştirilen 2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, başarı yönelimlerini, öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma
yönelimi şeklinde 4 alt boyutta ölçmektedir. 5’li Likert tipi ölçek (Hiçbir zaman, nadiren, sık sık, genellikle, her
zaman), 26 maddeden (PY – 7 madde, PK – 6 madde, ÖY – 8 madde, ÖK – 5 madde) oluşmaktadır. Beş faktör
kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Goldberg (1993) tarafından geliştirilen ve John ve Srivastava’nın (1999) çalışmasında yer alan “Büyük Beşli Envanteri” kullanılmıştır. 44 ifadeden oluşan 5’li likert tipi bu envanter kişilik
özelliklerini dışadönüklük, geçimlilik, duygusal dengesizlik, sorumluluk ve açıklık olmak üzere 5 boyutta ölçmektedir. Çalışmada akademik başarı ölçütü olarak AGNO (akademik genel not ortalaması) kullanılmıştır. Örnekleme
uygulanan anket aracılığı ile oluşturulan veri seti SPSS 19 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sorunsalı, beş faktör kişilik özellikleri, başarı amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki ilişkileri
analiz etmektir. Bu ilişkilerin analiz edilmesi ve araştırma sorularına cevap bulunabilmesi amacıyla veri setine
faktör, güvenilirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır.
Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla veri setine korelasyon analizi uygulanmıştır. Kişiliğin duygusal dengesizlik boyutu ile akademik başarı (r= -0.185 p< 0,05) ve öğrenme yaklaşma (r= -0.133 p<0,10)
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif, performans kaçınma değişkeni (r= 0.189 p<0,05) ile arasında pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Geçimlilik boyutu ile akademik başarı (r= 0.202 p< 0,05) ve öğrenme yaklaşma (r= 0.296 p<0,001) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif, performans kaçınma
değişkeni (r= -0.171 p<0,05) ile arasında negatif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Dışadönüklük boyutu ile öğrenme yaklaşma değişkeni (r= 0.223 p<0,01)arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Sorumluluk boyutu ile akademik başarı (r= 0.155 p< 0,10), öğrenme yaklaşma (r= 0.415 p<0,001) ve
öğrenme kaçınma (r= 0.189 p<0,05) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif, performans kaçınma
değişkeni (r= -0.163 p<0,05) ile arasında negatif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Açıklık boyutu ile öğrenme
yaklaşma değişkeni (r= 0.426 p<0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Performans kaçınma yönelimi ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon
ilişkisi bulgulanmıştır (r= -0.218 p<0,01). Araştırma bulguları çalışma hipotezlerini büyük oranda doğrulamaktadır.
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7. ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyine Etkisinin Değişkenlere Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Dr. Berrin ÖZBULAK
Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN
Lefke Avrupa Üniversitesi

İnsanın gelişimsel bir varlık olarak sürekli beklentiler içerisinde olması hedefler oluşturması beklenir. Ancak bu
beklentiler ve hedefler mantık dışı, gerçekçi değil ise bireyde, değersizlik ve yetersizlik duyguları gibi olumsuz
pek çok duygu ve yaşantının oluşmasına neden olabilir.bu durum bireyin yaşamında sürekli bir yaşantı biçimine
dönüşürse bazı psikolojik problemleri de oluşturabilmektedir. Yapılan araştırmalar ise mükemmeliyetçiliği çok
yönlü incelenmesi gerektiğini çok boyutlu bir yapının parçası olduğunu göstermektedir (Frost ve diğ.,
1990,1991,1993,1995, ; Hewitt ve Flett, 1991). Mükkemmeliyetçiliği 2 boyutta inceleyebiliriz. 1)Uyumlu mükemmeliyetçilik ve 2)uyumsuz mükemmeliyetçilik. Uyumlu mükemmeliyetçilikte bireylerin kendilerinin ve yeterliklerinin farkında oldukları için belirledikleri standartlar da daha gerçek ve ulaşılabilir nitelikte hedefler oluşturmakla ilgilidir olmaktadır. Uyumsuz mükemmeliyetçilikte bireylerin yüksek standartların kendileriyle örtüşmeyen nitelikte aşırı ve mantık dışı hedeflerin olduğu bilinmektedir (Slaney ve diğ., 1996,2001; Hewitt ve Flett,
1993, 2002). Mükemmeliyetçiliğin erken çocukluk yaşantılarıyla biçimlendiği yetkeci ve talepleri olan aile biçimlerinin büyük rol oynadığı ortaya çıkmaktadır (Shcherbakova, 2001; Hewitt ve Flett, 1996). Araştırmacılar mükemmeliyetçiliği ebeveyn baskısı ile oluşturulan çocuktan beklentiler sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak
belirtmişlerdir. Bununla birlikte yüksek standartlar ve kendini küçümse arasındaki etkileşim de dikkat çekilmiştir.
Bu anlamda bireyin okul hayatı da, aile içi yaşamından sonra gelen en önemli sosyal çevredir (Washbusch ve
Blanch, 2003). Çocuğun okula başlaması ile aileden kazandığı benlik tasarımı ve yaşamsal stratejilerle önemli bir
döneme başlar (Saboonchı, Lundh, 2003). Buna göre çocukların okul başarısı aldığı notlarla değerlendirilir. Başarı
algısı aileye ve öğretmene göre farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlerin ve ailelerin yüksek gerçekçi olmayan
başarı beklentileri içine girmesi, kıyaslamaların yapılması ve aşırı duyarlı davranılması heyecan ve anksiyete gibi
belli başlı sebepleri beraberinde getirebilmektedir (Aydın, 1986; 1988). Bu durumda birkaç kez başarısızlığı yakalamış olan öğrencilerin, okullarda başarısızlıkla karşılaşma riskine karşın kendilerini geri çekmeleri söz konusu
olabilmektedir. Bu durumda kaçma davranışı ortaya çıkabilir. Olumsuz yüklemeler meydana gelebilir. Böylece
birey, girişimci davranışının sonuç üzerinde bir etki sağlamayacağını öğrenir ve bu öğrenmenin sonucunda genelleme yapılır (Overmier ve Seligman, 1967). Yaşanan bu duruma, tüm davranışların sonuç üzerinde hiçbir olumlu
değişikliğe etkisinin olmayacağının, ne yapılırsa yapılsın olumsuz durumun olumlu hale gelemeyeceğine öğrenilmesi öğrenilmiş çaresizlik olarak adlandırılabilir. Türkiye’de öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili çok araştırma yapılmış
olmasına karşın öğrenilmiş çaresizlik ve mükemmeliyetçilik ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Her iki öğe
de akademik ve yaşamsal başarı ve mutluluğu etkileyen önemli faktörlerdir. Bu faktörler üzerinde araştırmalar
yapmak ve sonuçlarının duyurulmasını sağlamak, bütünsel başarıyı olumsuz etkileyen etmenlerle baş etmeyi daha
iyi bilmek demektir. 2. YÖNTEM 2.1 Evren ve Örneklem: Araştırmanın evreni, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
İzmir il merkezindeki resmi ilköğretim kurumlarında okuyan 7. ve 8. sınıf öğrencileridir. Alt ve üst sosyo ekonomik düzeydeki semtlerde bulunan ortaokullarına devam eden 7, ve 8. sınıfları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 367 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemin, evreni temsil gücünü
hesaplamada güven aralığı ve hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan işlem sonucunda %5 güven aralığı
ve hata payı dikkate alındığında bu çalışmanın evreni temsil edecek minimum örneklem sayısı 185 olarak hesaplanmıştır (Hamburg, 1995). Bu araştırmada 367 birimden oluşan örneklemin evreni temsil açısından yeterli olduğu
söylenebilinir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Karasar’a (2005) göre tarama modeli, iki veya
daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirleme amacıyla yapılır. 2.2 Veri
Toplama Araçları 2.2.a Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılarca geliştirilmiş olan form, öğrencilerin, cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, gelir düzeyi, başarı düzeyi, aile bilgilerini içermek gibi toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada aralarında ilişki aradığımız değişkenler öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik düzeyleri, ve mükemmeliyetçilik olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Depresif Yükleme Biçimi Ölçeği, Akademik ve diğer bağımsız değişkenleri belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır 2.2.b Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği: Arastırmada çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla çok Boyutlu mükemmeliyetçilik Ölçegi kullanılmıstır. Frost ve ark. (47) tarafından geliştirilen ölçek “hatalara asırı ilgi” (9 soru),
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“kişisel standartlar” (6 soru), “ailesel beklentiler” (25 soru), “ailesel eleştiri” (6 soru), “davranışlardan şüphe”
(5soru) ve ”düzen”(6 soru) alt ölçeklerinin puanları kadar toplam mükemmeliyetçilik puanlarından oluşan 35 maddelik, 5’li likert tipi ölçektir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması .Özbay ve Taşdemir tarafından yapılmıştır.
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .83, yarıya bölme güvenilirlik katsayısı .80’dir (101). 2.2.c: Depresif Yükleme Ölçeği: Otuz maddeden oluşan bu ölçek Aydın tarafından hazırlanmıştır (Aydın,1988: 135). Ölçeğin 30 maddesinden 10’u içsel-dışsal, 10’u özel-genel, 10’u da değişmez-değişebilir yükleme boyutu ile ilgilidir. Ölçeğin
alpha katsayısı 0.62’dir. Deneklerin her iki ölçekten aldıkları puanlar üzerinden hesaplanan ve Pearson momentler
çarpımı tekniği ile bulunan geçerlik katsayısı 0.52’dir. Ölçeğin puanlamasında olumsuz durumların betimlendiği
maddelerde, bu sunulan duruma verilen her bir içsel, değişmez veya genel boyutu yansıtan yanıta 1 puan, olumlu
olayların betimlendiği maddelerde ise her bir dışsal, değişebilir ve özel boyutu yansıtan yanıta 1 puan verilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 30’dur. Yüksek puan depresif yükleme biçiminin varlığına dolayısıyla
öğrenilmiş çaresizliğe işaret etmektedir. 2.3 Verilerin Çözümü ve Yorumlanması Verilerin çözümlenmesinde, ölçeklerden elde edilen betimsel veriler, SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. yüzdelik dağılımlar, gruplar arasındaki karşılaştırmalarda ortalama, standart sapma, çok yönlü varyans analizi, t ve Scheffe test teknikleri, regresyon
uygulanmıştır. Değişkenlerin birbirinden etkilenme dereceleri, Pearson Korelasyon Katsayısı ile belirlenmiştir.
Önem Düzeyi .05 olarak alınmıştır. 3. SONUÇLAR Öğrencilerin Kişisel Bilgi Formu’na verdikleri yanıtlara göre
başarı durumu % 22.0 4,00–5,00 arası, %35.3 3,50–3,99 arası, %18.2 3,00–3,49 arası, 86, %12.8 2,50–2,99 arası,
% 3.7 0–2,49 arası olarak görülmektedir. Bu sonuçlara göre en yüksek oran olan % 28.0 ile öğrenciler 4,00-5,00
not ortalaması diliminde yer almıştır. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeyinde babaların eğitim durumunun
belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Öğrenilmiş çaresizlik düzeyinde anne-babaların öğrenim durumları ile öğrencilerin benlik algıları arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p=0,02<0,05) Öğrencilerin mükemmeliyetçili düzeyi ile öğrenilmiş çaresizlik düzeyine bakıldığında negatif bir ilişki görülmektedir (r=0,01). İki değişken
arasındaki ilişki % 15.3 oranındadır. Başka bir deyişle mükemmeliyetçilik düzeyi öğrenilmiş çaresizlik olgusunun
% 15.3’ü ile ilgilidir. Araştırmaya dahil olmayan diğer değişkenler bir başka çalışma boyutunu içermektedir. Öğrencilerin kullandıkları Depresif Yükleme Biçimi Ölçeği’ne ait görüşleri ile akademik başarıları arasında negatif
bir ilişkinin olduğu görülmektedir (r=0,02). 4.ÖNERİLER Öğrenilmiş çaresizlik üzerinde etkili olabilecek diğer
değişkenler saptanmalı ve bu değişkenlerin öğrenilmiş çaresizlik davranışıyla ne tür bir ilişki içinde olduğu belirlenmeli, elde edilen sonuçlar eğitimcilerle paylaşılmalıdır. TEOG sınavına hazırlanan öğrenciler, bu öğrencilerin
velileri ve öğretmenleri başarıyı etkileyen faktörlerden birisinin de öğrenilmiş çaresizlik ve mükemmeliyetçilik
davranışı olduğunu bilmelidir. Bu sebeple TEOG’a hazırlanan öğrencilerle öğrenilmiş çaresizlik üzerine çalışmalar yapmak faydalı olacaktır.
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Cinsel Şiddete Yönelik Mitler (Yanlış İnanışlar) Ölçeğinin Geliştirilmesi
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Cinselliğe yönelik bilgilerin çoğunlukla, doğru bilgi kaynaklarının ötesinde kişilerin toplum tarafından verilen
bilgilerden oluştuğu bilinmektedir. Son zamanlarda taciz olaylarından da anlaşılacağı gibi, kadına yönelik cinsel
şiddet gittikçe artmakta ve bu konudaki çalışmalar ve bilincin arttırılması yönündeki projelerde de bir artış olmaktadır. Cinsel şiddette, şiddetin bir alt boyutu olmasına rağmen, bu konudaki çalışmalar genellikle şiddet konusuyla
birlikte ele alınmakta ve doğrudan cinsel şiddete yönelik tutumlar incelenmiştir. Sezer( 2008)’in yaptığı çalışmada
flört şiddeti kapsamında ve tüm özelliklerin tek bir ölçme aracı içerisinde ergenler üzerinde çalısılarak uyarlanmış
bir ölçek yer almaktadır. Cinsel şiddete (taciz/tecavüz) yönelik olarak toplumsal olarak, şiddeti uygulayan kişiyi
haklı çıkaran inançların olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak son zamanlarda ülkemizde cinsel şiddete yönelik
olarak meydana gelen üzücü olaylardaki toplumsal tepkilerin yanı sıra, kurbanın da bu tür şiddet olayların da
“suçlu” olduğu ya da davranışlarının yanlış olduğu yönündeki görüşlerin varlığı da dikkat çekicidir. Bu bağlamda
cinsel şiddet değerlendirildiğinde, toplum içinde de yaygın olan inanışlar ya da mitlerin olduğu gözlenmektedir.
Bu çalışmada ise, cinsel şiddete yönelik olarak mitlerin neler olduğunun belirlenmesi ve ölçülmesi amacıyla, kültürel özellikler bağlamında bir ölçek geliştirme çalışması hedeflenmektedir.Çalışmada öncelikli olarak, literatürde
var olan benzer ölçekler incelenmiş ve bu ölçeklerin ilgili maddelerinden de, ölçek geliştirme çalışmasında yararlanılmıştır. Diğer taraftan kültüre özgü bir ölçek geliştirme çalışmasının temeli olan, hedef grubun bu konudaki
görüşlerinin alınması ve açık uçlu soruların sorulması olmuştur. Bu bağlamda, 200 genç ve genç yetişkin grubuna
‘Sizce toplumda cinsel tacizi/ tecavüzü onaylayan/ haklı gösteren ne gibi görüşler mevcuttur?’ ve ‘Size göre bir
bireyin tecavüze ve tacize ugramasına neden olan ne gibi sebepler olabilir?’ Soruları sorularak katılımcıların tepkileri incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü aşamasında hem ölçeklerfen hem de açık uçlu formlardan elde edilen
madde örneklerinden bir madde havuzu oluşturulup, uzman grubuna danışılacak ve maddelerin incelenmesinden
sonra pilot bir uygulama yapılacaktır. Pilot uygulamanın ardından, ölçek geliştirme amacıyla yapılan psikometrik
çalışmalar aşama oalrak uygulanacak ve ölçeğe son hali verilecektir. Bu çalışmada cinel şiddete yönelik mitlerin
incelendiği bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sorunlu İnternet Kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisinin
İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Pervin OYA TANERİ

Özlem TİRYAKİOĞLU

İnternet keşfedildiği günden bu yana insanoğlunun yaşamını hızla değiştirmiş ve bilginin doğasını, aktarımını,
depolanmasını, öğretimini ve öğrenimini yeni bir dünya görüşü ve anlayışla tekrar şekillendirmiştir. İnternet teknolojisi her geçen gün insanların yaşamlarına daha çok nüfuz etmekte, ilişkileri şekillendirmekte ve insanlara sayısız kolaylık getirmektedir. Diğer yandan, tüm teknolojik yenilikler gibi internetin de olumsuz yanları bulunmaktadır. Toplumdaki kültürel doku, aile, teknoloji, eğitim gibi birçok yapıyı etkileyebilme ve değiştirebilme gücüne
sahip sosyal bir olgu haline dönüşen internet, hem toplumsal dinamikleri hem de bireylerin fizyolojik ve psikolojik
sağlıklarını etkilemektedir. İnternetin sosyal bir varlık olan insanın diğer insanlarla iletişimini azaltarak bireyleri
yalnızlaşmaya, yabancılaşmaya ittiğini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Beard & Wolf,2001; Odacı &
Berber-Çelik, 2012; Özer, 2013; Yellowlees & Marks, 2007). Yaklaşık yirmi yıldır bilgisayar ve teknoloji bağımlılığından söz edilmesine rağmen (Shotton, 1991) internet bağımlılığıyla ilgili çalışmalar nispeten yenidir. Aşırı
internet kullanımının internet bağımlılığı rahatsızlığı olduğu düşüncesi ilk kez 1995 yılında Ivan Goldberg tarafından ortaya atılmıştır (Goldberg, 1995). Goldberg, “madde bağımlılığı” ölçütlerini kullanarak sorunlu internet
kullanımını tanımlamıştır (Peker, 2013). Son yıllarda psikiyatri, psikoloji, sosyoloji ve eğitim alanlarında çalışan
araştırmacılar, sorunlu internet kullanımı üzerinde durmuş, konuyu farklı değişkenler ve boyutlarla ele alınarak
incelenmişlerdir ( Flisher, 2010; Kayri & Günüç, 2010; Weinstein & Lejoyeux, 2010). Sorunlu internet kullanımı,
bireyin interneti yoğun biçimde kullanması ve bu kullanımı kontrol etmede başarısız olması, bunun yanında internet kullanımından dolayı sorumluluklarını yerine getirmekte ve sosyal ilişkilerde sorun yaşaması olarak özetlenebilir. Günümüzde yeni kitle iletişim araçlarının kullanımı hareket özgürlüğü sağladığı için internet bağımlılığı
özellikle gençlerde potansiyel bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel kontrol gelişimlerindeki (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005) ve kendi sınırlarını belirleme becerilerindeki değişkenlik (Liu & Potenza, 2007)
nedeniyle ergenler internet bağımlılığı geliştirme açısından risk altında görünen bir gruptur (Leung, 2007). Diğer
bir ifade ile bireylerin duygusal, fiziksel ve psikolojik açıdan oldukça hızlı değişim yaşadıkları bir dönem olduğundan ergenlik dönemi çeşitli bağımlılıklar geliştirme açısından yüksek riskli bir dönemdir. Araştırmacılar ergenlerin, yaşadıkları sorunları ebeveynleriyle ve/veya çevrelerinde yardım alabilecekleri diğer kişilerle paylaşmak
yerine internete başvurduklarını göstermektedir (Cooney & Morris, 2009). Teknolojik bir araç olan internet, ergenlerin ödev/araştırma yapma gibi okul işleri, eğlenme, video klip izleme, oyun oynama, arkadaşları ile sosyal
ağlarda paylaşımda bulunma, haberleri okuma ya da izleme, müzik ya da film indirme gibi amaçlarla kullanılmaktadır (Çelen, Çelik & Seferoğlu, 2011). Ancak, internetin kullanım alanlarının gittikçe artması, özellikle gençlerin
interneti uzun ve kontrolsüz kullanmaları, sorunlu internet kullanımını beraberinde getirmekte; ergenlerin yaşamlarını olumsuz etkilemektedir (Zorbaz, 2013). Sorunlu internet kullanımıyla karşı karşıya olan ergenlerde davranış
bozuklukları, sosyal yalıtım ve okul başarısızlığı gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Salgado v.d., 2014). Anne
babaların internet kullanımına yönelik tutumları çocuklarının internet kullanımlarını ve internete yönelik davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Çocukların kendileriyle barışık bireyler haline gelmesinde, sağlıklı ebeveyn tutumları en önemli etkenlerden biridir. Anne babaların çocuklarına yönelik tutumları demokratik, koruyucu/
istekçi ve otoriter anne baba tutumu olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır (Sezer, 2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaygın internet kullanımı 1995 yılında Comtech firmasının yaptığı yatırımlar sonucu başlamıştır
(Tok, 2014). İnternetin yaygın biçimde kullanılması olumlu etkilerinin yanı sıra sorunlu internet kullanımı ile ilgili
dünyada yaşanan sorunların benzerlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sorunlu internet kullanımı ile ilgili
okullarda sıkıntılar ortaya çıkmaya başlaması, konuyla ilgili yapılacak araştırmaların önemini arttırmıştır. Araştırmalar, televizyon, film, video oyunları ve internet de dahil olmak üzere daha fazla medyaya maruz kalan bireylerin
şiddet davranışlarında ve izolasyonlarında bir artış olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada giderek daha çok ve
farklı teknolojilere maruz kalan ergenlerin sorunlu İnternet kullanımları ve aile tutumları arasında bir ilişki olup
olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Bu araştırmada, K.K.T.C.’deki 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sorunlu internet kullanımı ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma büyük bir sosyal grubun
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parçası olan kişilerden bilgi toplamak için tasarlandığından tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama modelinin temel avantajı zaman ve maliyet açısından etkin bir şekilde çok sayıda bireyden veri toplamanın mümkün
olmasıdır. Bu araştırmanın evreni 2013–2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı olan üç ortaokulun 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 629 öğrenci
oluşturmaktadır. Verilerin mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde evrenin özelliklerini yansıtmasını sağlamak
için, araştırmaya rastgele örnekleme kullanılarak 313 öğrenci seçilmiştir. Katılımcıları yaşları 12 ile 16 arasında
değişmektedir. Çalışmanın katılımcılarının 163’ ü (% 52.1) kız, 150’si (% 47.9) erkek öğrencidir. Araştırmanın
verileri Kişisel Bilgi Formu, Sorunlu İnternet Kullanım Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği kullanılarak toplamıştır. Araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik cinsiyet, yaş, sınıf, ailelerinin gelir ve eğitim
düzeyleri ve evlilik durumları, kendilerinin interneti günlük kullanım süresi, nerden bağlandığı, kullanım amacı
ve aileleri tarafından internet kullanımı ile ilgili denetlenme durumunu belirlemek için, araştırmacı tarafından hazırlanan, “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ergenlerde sorunlu internet kullanım düzeylerini belirlemek için
Ceyhan ve Ceyhan (2009) tarafından geliştirilen 27 maddelik beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Anne-baba tutumlarını belirlemek için ise Kuzgun (1972) tarafından geliştirilen ve Eldeleklioğlu (1993) tarafından düzenlenen 40
maddelik Ana-Baba Tutumu Envanteri kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 20 aracılığıyla, betimsel istatistikler,
bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre; 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yarısından fazlası günde yaklaşık iki saat internet kullanmaktadır. Katılımcıların büyük internete daha çok cep telefonundan bağlandığı, yaklaşık 4-7 yıldır interneti aktif
olarak kullandıkları, ağırlıklı olarak oyun oynamak ve sohbet amaçlı interneti kullandıkları görülmüştür. Ayrıca,
katılımcıların neredeyse yarısının interneti kullanmaları konusunda aile denetiminin olmadığı görülmüştür. Demokratik anne baba tutumları arttıkça sorunlu internet kullanımındaki internetin olumsuz sonuçlarında azalma
gözlenmektedir, ancak aşırı kullanım demokratik tutumlardan etkilenmemektedir. Koruyucu ve otoriter anne baba
tutumları arttıkça problemli internet kullanımında da artış görülmektedir. Anne-baba tutumları arasında cinsiyete,
öğrencinin sınıf düzeyine ve internetin denetlenip denetlenmemesi değişkenlerine açısından anlamlı bir fark yoktur. Bununla birlikte sorunlu internet kullanımında internetin olumsuz sonuçlarından kızların erkeklerden daha çok
etkilendiği, internetin fayda /rahatlık açısından erkekleri kızlara göre daha çok etkilediği, ancak aşırı internet kullanımında cinsiyete göre fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca sorunlu internet kullanımının sınıf düzeyine göre ve
internetin denetlenip denetlenmemesine göre fark göstermediği görülmüştür. Anne-babaların çocukları ile ilgili
doğru tutumlar konusunda bilgilendirilmeleri karşılıklı olarak iletişimlerini güçlendirecek ve çocukların anne-babalarını koruyucu ya da otoriter olarak olumsuz algılamalarını azaltacaktır. Toplumdaki sosyal ve kültürel yapı
erkeklere kızlara oranla daha rahat bir yaşam alanı sağlamaktadır. Dolayısıyla aileler kız çocuklarına oranla erkek
çocukları ile ilgili daha çok kaygı yaratacak durumlarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle de erkek çocuklarına
karşı daha korumacı ve otoriter bir tutum içine girdikleri gözlenmektedir. Cinsiyetlere göre farklı tutumlar eşitsizliğinde bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ailelerin çocukları ile ilgili cinsiyet ayrımı yapmadan, daha dengeli
bir aile ortamı oluşturması gerektiği önerilebilir. Sonraki çalışmalarda özellikle problemli internet algısı ve ailelerin tutumları ile ilgili ailelerle de yapılacak daha ayrıntılı bir araştırma ve eğitimin alan yazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Beard, K. W & Wolf, E. M (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. Cyberpsychology & Behavior, 4(3), 377-383.
Ceyhan, A. A. & Ceyhan, E. (2009). Ergenlerde problemli internet kullanım ölçeği (PİKÖ-E) geliştirme çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi sözlü bildiri, Adana.
Cooney G. M. & Morris, J. (2009). Time to start taking an internet history? The British Journal of Psychiatry. 194,
185-191.
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi
riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Eldeleklioğlu, J. (1996). Karar Strejileri ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Flisher, C. (2010). Getting plugged in: an overview of internet addiction. Journal of Paediatric Child Health, 46,
557-559.

781

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Kayri, M. & Günüç, S. (2010). Türkiye’deki Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyini Etkileyen
Bazı Faktörlerin Karar Ağaçları Yöntemleri İle İncelenmesi. Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri, 10 (4),
2465-2500.
Liu, T., & Potenza, M. N. (2007). Problematic Internet use: Clinical implications. CNS Spectrums, 12(6), 453466.
Odacı, H. & Berber-Çelik, Ç. (2012). Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının akademik özyeterlik, akademik erteleme ve yeme tutumları ile ilişkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1),
389-403.
Peker, A. (2013). İnsani Değerler Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Problemli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Sakarya.
Salgado, P. G., Boubeta, A. R., Tobío, T. B., Mallou, J. V., & Couto, C. B. (2014). Evaluation and early detection
of problematic Internet use in adolescents. Psicothema 26 (1), 21-26.
Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(1), 1-19.
Shotton, M. (1991). The costs and benefits of “computer addiction.” Behavior and Information Technology, 10,
219–230.
Tok, G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ebeveynlerinden Algıladıkları İnternet Bağımlılığı Durumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
Weinstein A., Lejoyeux M. (2010). Internet addiction or excessive Internet use. Am. J. Drug Alcohol Abuse, 36,
277–283.
Yellowlees, P. & Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction? Computers in Human Behaviour, 23, 1447–1453.
Zorbaz, O. (2013). Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
Anahtar Kelimeler: Sorunlu İnternet kullanımı, anne baba tutumu, İnternet bağımlılığı, patolojik İnternet kullanımı.

782

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Ödül Bir Ceza Mı? Ödül Bağımlılığından Ceza Hassasiyetine
Doç. Dr. Ayşe AYPAY
Osmangazi Üniversitesi

Ödül ve Ceza eğitim ortamlarının az ya da çok daima içinde olmuş; bazen yardımcı, bazen engelleyici olduğuna
inanılmış; öğrenme ve terbiye sistemlerinin vazgeçilmez uygulamalarıdır. Araçsal öğrenme çalışmalarında sistematik bir biçimde çalışılan ödül ve cezalar öğrenme, performans, motivasyon kavramlarıyla yakından ilişkili görülmüştür. Yüzü aşkın bilimsel yayının gözden geçirildiği bir meta-analitik çalışmada Deci, Koestner ve Ryan
(1999) dışsal ödüllerin genel olarak farklı yaş gruplarında, farklı etkinliklerde, farklı ödüllerde ve ödül şartlandırmalarında içsel motivasyonu azalttığı bulgusunu elde etmişlerdir. Bir birey için keyif verici olan bir etkinlik dışsal
ödüller sayesinde başkasının kontrolü altında yapılan bir etkinlik anlamı kazanmaktadır ki bu da o etkinliğe karşı
bireyde olumsuz duyguların oluşmasına öncülük etmektedir. Dışsal ödüllerin bireyler üzerinde oluşturduğu kontrol edilme hissi dolayısıyla içsel motivasyona zarar verdiği düşüncesi deCharms (1976) ve Ryan ve Grolnick
(1986) gibi araştırmacıların çalışmaları ile de desteklenmektedir. Bu çalışmalara göre öğrencilerin kontrol edici
olarak deneyimlediği sınıf ikliminde içsel motivasyonları bozulmaktadır. Özellikle de yaratıcılık gerektiren buluşsal işlerde dışsal ödüller daha da yıkıcı bir etkiye sahiptir (Amabile, 1996). Ödül ve ceza uygulamaları üzerine
yapılan çalışmalara heyecan verici yeni bulgular Delgado, Locke, Stenger ve Fiez (2003) ve Knutson, Adams,
Fong ve Hommer (2001) gibi araştırmacıların çalışmalarından gelmektedir. Bu çalışmalar işin başında varlığından
haberdar olunan yani (şartlandırılan) ödüllerin bağımlılık yapıcı bir özelliği olduğunu göstermiştir. Bu konuda
yapılan çalışmaların bulguları insan beyninin ödül uyarıcılarına verdiği tepkilerin bağımlılık yapıcı uyarıcı durumlara verdiği tepkiler ile çok büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koymuştur. Hem ödül uyarıcıları hem de bağımlılık yapıcı uyarıcı durumlarının her ikisi ile ilgili olarak kısa süreli bir rahatlama yaşanmakta ve sonra bu etki
kaybolarak yeni bir doz isteği ortaya çıkmaktadır (Pink, 2009). Ödülün bağımlılık yapıcı etkisine dair bulgular bu
durumun Gray ve McNaughton’un (2000) gözden geçirerek geliştirdikleri Pekiştirme Duyarlılığı Kuramında sözünü ettikleri “Ödül Hassasiyeti” durumunun daha ileriye taşınmış bir hali olabileceğini akla getirmektedir. Gray
ve McNaughton’un (2000) Pekiştirme Duyarlılığı Kuramında bir de “Ceza Hassasiyeti” durumundan söz edilmektedir. Ödül ve ceza hassasiyetlerinin beynin birbirinden bağımsız işleyen duygu sistemlerince kontrol edilen özellikleri olduğu ileri sürülmektedir (Gray ve McNaughton, 2000). Ancak ödül hassasiyeti çok yüksek olan bir kişi
için ödül almak ne kadar hoşnut edici bir durum ise, ödülsüz kalma ya da ödülün kesilmesi de o kadar rahatsız
edici bir durum olacaktır. Diğer yandan ceza hassasiyeti yüksek olan biri kişi için ceza almak ne kadar rahatsız
edici bir durum ise, cezanın olmaması ya da cezanın kesilmesi de o kadar memnun edici bir durum olacaktır.
Ödüllendirilme gibi tümüyle hoşa gideceği ve olumlu etki bırakacağı umularak gerçekleştirilen bir uygulamada
bile birey buna dışarıdan kontrol ediliyorum anlamı yüklediğinde bu uygulama artık onarıcı, iyileştirici değil, yıkıcı bir etkiye dönüşmektedir. Böyle bir anlam yüklenen etkinlikten birey duygusal olarak uzaklaşırken (zevk
alarak yapma halinden zorunlu olarak yapma haline geçiş biçiminde) bir yandan da dışsal ödüllerin kendisinde
oluşturduğu kısa vadeli rahatlama hislerinden ötürü kendi kendini mutlu etme özelliğini kaybedip bunu dışarıdan
talep eder hale geliyor olabilir. Yani dışsal ödüllere bağımlılık geliştiriyor olabilir. Bireyin mutlu edici yaşantıları
dışarıdan talep eder hale gelmesi bir yandan beklentisini karşılayan ödüllere kavuşamadığında hüsrana uğratırken,
bir yandan bu tür hayal kırıklıklarına ya da cezalandırılma gibi daha büyük olumsuz etkilere karşı da daha hassas
bir ruh haline taşıyor olabilir. Bu çalışmada lise öğrencilerinin akademik bağlamda ödül bağımlılıkları arttıkça
akademik bağlamda ceza hassasiyetlerinin de artacağı öngörülmektedir. Bu öngörüyü test etmek amacıyla önce
lise öğrencileri için akademik bağlamda ödül bağımlılığını ve ceza hassasiyetini ölçebilecek güvenilir ve geçerli
ölçme araçları geliştirilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra bu ölçekler kullanılarak toplanan veriler üzerinde ödül
bağımlılığı ve ceza hassasiyeti arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak kurulan yapısal eşitlik modelinin
test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Eskişehir’deki üç devlet lisesinde öğrenimini sürdüren,
9., 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu toplam 506 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 300’ü (%59.3)
kız ve 206’sı (%40.7) erkektir. Öğrencilerin okullara göre dağılımı şöyledir: 89 (%17.6), 295 (%58.3) ve 122
(%24.1). Öğrencilerin 134’ü (%26.5) 9. Sınıf, 244’si (%48.2) 10. sınıf, 128’i (%25.3) 11. sınıf öğrencisidir. Bu
çalışmada ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti arasındaki ilişkileri belirlemede kullanılan “Lise Öğrencileri için
Ödül Bağımlılığı Ölçeği (LÖÖBÖ)” ve “Lise Öğrencileri için Ceza Hassasiyeti Ölçeği (LÖCHÖ)” adlı ölçme
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araçları yine bu çalışma kapsamında geliştirilmiştir. Veriler betimsel istatistikler, Açımlayı¬cı (AFA) ve Doğrulayıcı (DFA) Faktör Analizleri, güvenirlik analizleri, korelasyon analizi ve yol analizi ile analiz edilmiş¬tir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri için 506 kişilik veri seti 253’er kişilik iki yarıya bölünmüştür. Ölçeklerin
yapı geçerliği için 253 kişilik birinci veri setine AFA uygulanmış ve Vari¬max Döndürme Tekniği kullanılmıştır.
Yine 253 kişiden oluşan ikinci veri setine 2. Düzey doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) uygulanmış ve AFA’da
ortaya çıkan yapıların doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmıştır. DFA, modelde yer alan gözlemlenen değişkenler
seti ve sürekli örtük (gizil) değişken setleri arasındaki ilişkileri test etmek için kullanılır (Muthén & Muthén, 19982010). İkinci düzey DFA da gözlemlenen değişkenler (ölçek maddeleri) aracılığıyla örtük değişkenleri (ölçeğin
boyutları) tahmin etme ve açıklama amaçlanır. Ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı (ölçek bütünü ve
alt fak¬törleri için), ve madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanarak ölçülmüştür. Madde ayırt edicilik indeksleri
hesaplanırken madde-toplam korelasyonları kullanılmış ve ölçeklerin toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27
ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farklar ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanmıştır. Büyük
gruplarda küçük farkların anlamlı çıkma olasılığının yüksek olduğu dikkate alınarak anlamlılık düzeyi için α=.001
seçilmiştir. Bunlara ek olarak, ölçeklerin maddelerinin Anti-Image korelasyonları da hesaplanmıştır. Ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak kurulan yapısal eşitlik modeli yol analizi
ile analiz edilmiştir. LÖÖBÖ’ye ait KMO değeri 0.95; Bartlett’s Testi sonucu (χ² =5321,719, p<.001), manidar
bulunmuştur. LÖÖBÖ’nün AFA sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. AFA sonucunda, öz değeri 1’den büyük olan
ve toplam varyansın % 64’ünü açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Temel bileşenlerin özdeğerleri 5.83, 3.17,
2.55’dir. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan üç faktörün ortak varyansları .44 ile .77 arasında değişmektedir. Faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyanslar sırasıyla % 32.42, % 17.62 ve % 14.18’dir. LÖÖBÖ’nün AFA ile
belirlenen üç faktörlü yapısını doğrulamak için veri setinin 253 kişilik ikinci yarısına DFA uygulanmıştır. Ödül
bağımlılığı ölçeği için kurulan ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modelinin uyum indeksleri [CMIN: 263,367;
df: 127; p: .000; CMIN/df: 2,074; GFI: .897; AGFI: .862; IFI: .938; CFI: .937; RMSEA: .065] büyük oranda
modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur (Kline, 2011; Arbuckle, 1995-2008). LÖÖBÖ faktörleri ve toplam puanı için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla şöyledir: .93, .92, .86. ve .79. LÖBÖ’nün madde
analizi sonuçları şöyledir: LÖÖBÖ’de yer alan tüm maddeler için madde-toplam korelasyonları .43 - .75 arasındadır. Ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan alt ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki
farkları gösteren t-değerleri tüm maddeler için anlamlı bulunmuştur (p<.001). LÖÖBÖ maddelerinin Anti-Image
korelasyonları da hesaplanmıştır. Yirminci madde hariç (.87), diğer maddeler .92-.96 arasında korelasyon değerlerine sahiptir. LÖCHÖ’ye ait KMO değeri 0.90; Bartlett’s Testi sonucu (χ² =2260,070, p<.001), manidar bulunmuştur. LÖCHÖ Ö’nün AFA sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. AFA sonucunda, öz değeri 1’den büyük olan ve
toplam varyansın % 64’ünü açıklayan dört faktör elde edilmiştir. Temel bileşenlerin özdeğerleri 4.06, 2.79, 2.53
ve 2.19’dur. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan dört faktörün ortak varyansları .49 ile .79 arasında değişmektedir.
Faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyanslar sırasıyla % 22.55, % 15.54 ve % 14.08 ve % 12.17’dir. Lise
öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen LÖCHÖ’nün AFA ile belirlenen dört faktörlü yapısını doğrulamak için
veri setinin 253 kişilik ikinci yarısına DFA uygulanmıştır. Ceza hassasiyeti ölçeği için kurulan ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modelinin uyum indeksleri [CMIN: 263,367; df: 127; p: .000; CMIN/df: 2,074; GFI: .897;
AGFI: .862; IFI: .938; CFI: .937; RMSEA: .065] büyük oranda modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur
(Kline, 2011; Arbuckle, 1995-2008). LÖCHÖ faktörleri ve toplam puanı için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla şöyledir: .92, .88, .80, .80 ve .79. LÖCHÖ’nün madde analizi sonuçları şöyledir: LÖCHÖ’de yer alan
tüm maddeler için madde-toplam korelasyonları .48 - .70 arasındadır. Ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan
alt ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkları gösteren t-değerleri tüm maddeler için
anlamlı bulunmuştur (p<.001). LÖCHÖ maddelerinin Anti-Image korelasyonları da .84-.95 arasında değişmektedir. Ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak kurulan yapısal eşitlik
modeli yol analizi ile analiz edilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü gibi ödül bağımlılığı ve ceza hassasiyeti değişkenleri
arasında kurulan yapısal eşitlik modeline göre, ödül bağımlılığı değişkeni, ceza hassasiyetini anlamlı ve pozitif
yönde etkilemektedir (p<.05). Yol analizine ilişkin standartlaştırılmış regresyon katsayısı sonuçları da ödül bağımlılığının ceza hassasiyetini (β=.74) düzeyinde etkilediğini göstermektedir. Buna göre lise öğrencilerinin ödül
bağımlılığı arttıkça, ceza hassasiyeti de artış göstermektedir. Bununla birlikte bağımsız değişken olarak ödül bağımlılığı değişkeni, ceza hassasiyeti değişkeninin % 54,8’ini açıklamaktadır.
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Oyunlaştırma ile Desteklenmiş Wiki Uygulamalarının Öğretmen Eğitiminde Kullanımı
Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER DÖNMEZ
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Öğr. Gör. Aliye SARAÇ
Nişantaşı Üniversitesi

Eğitimde yenilenme çabaları küresel bir görünüm sergilemekte küreselleşmenin getirdiği ivmeyle günümüzde ülkeler eğitim sistemlerinde yenilenme çabası içine girmektedir. Alanyazında, eğitim-öğretimde teknolojiyi kullanması beklenen öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri, web teknolojileri konusundaki haberdarlık, bilgi, beceri, yeterliklerindeki eksikliklerin teknolojinin eğitime entegre edilmesinin önündeki başat engellerden olduğu
vurgulanmakta ve bu sebeple eğitimde bu teknolojilerden yeterince ve etkili bir şekilde faydalanılamadığı görülmektedir (Adıgüzel,2010; Horzum, 2010; Kıyıcı, 2010; Chen, Looi & Chen, 2009; Bingimlas,2009; Oncu, Delialioglu & Brown;2008). Öğretmen adaylarının mesleğe geçiş süreçlerinde teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili
edinecekleri tecrübelerin onları uzmanlaştıracağı öngörülmektedir (Yurdakul, 2011). Eğitimde teknoloji entegrasyonu için öncelikle öğretmen yetiştirirken bu teknolojilerin kullanılması, öğretmen adaylarına bu ortamların tanıtılması gerekmektedir (Elmas & Geban,2012; Bingimlas,2009). Günümüzde en çok kullanılan teknolojilerden biri
olan, bireylerin sosyal etkileşimde oldukları, içeriğin birlikte geliştirildiği, bilgi ve fikir alışverişinin desteklendiği
web teknolojileri “Web 2.0” olarak adlandırılmakta, kullanıcıların günlük yaşamlarında yer ettiği gibi eğitim ve
öğretim ortamlarında da faydalar sağlamaktadır. Web 2.0 teknolojileri wiki, blog, RSS, podcast, sosyal ağ, sosyal
imleme, video paylaşım siteleri v.b. şeklinde çeşitlenmektedir. Ne yazık ki öğretmenlerin Web 2.0 araçları konusundaki farkındalığının yüksek olmadığı ve eğitsel kullanımlarının da yaygın olmadığı görülmektedir (Horzum,2010). Web 2.0 teknolojilerinden biri olan wiki, içeriklerin düzenlenmesi, silinmesi, yeni içeriklerin oluşturulması, düzenlenen versiyonların görüntülenebilmesi (Augar, vd., 2004) ve bu işlemleri kimlerin gerçekleştirdiğinin takibi gibi özellikleri barındırması ile, öğrenenlerin bireysel ya da grup halinde çalışarak sosyal yapılandırmacı bir şekilde bilgi paylaşmasında (Miyazoe & Anderson,2012), yeni fikirlerin üretilmesinde, proje temelli çalışmalarda sınıf dışında da aktif katılımın sağlanabildiği bir öğretim ortamıdır (Gülen ve Çakır, 2012; Ioannou &
Artino, 2008; Cress & Kimmerle, 2008). Biasutti ve El-Deghaidy (2012) sosyal yapılandırmacılık kapsamında
öğretmen eğitiminde wiki kullanımının öğrencilerin bilgi süreçlerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, 73 öğretmen adayından elde ettikleri verilerle wiki kullanımının öğretmen adaylarının bilgi yönetim süreçlerinin geliştirilmesini, öğrenci başarısının artırılmasını desteklediğini ifade etmektedirler. Bir diğer çalışmadaysa Kessler
(2009) wiki tabanlı işbirlikli öğrenme ortamında yabancı dil eğitiminde öğrencilerin kendilerinin ve arkadaşlarının
gramer hatalarını düzeltme eğilimlerini araştırarak, wiki kullanımının işbirlikli bilgi oluşturulmasını ve bireysel
öğrenmeyi desteklediğini ortaya koymaktadır. Alanyazında, Wikilerin eğitim-öğretimi destekler nitelikte olduğuna dair birçok çalışma bulunmakla birlikte bu ortama, gerek katılan gerekse katkı sağlayan öğrenci sayısının
yeterince yüksek olmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur. Nitekim Ebner ve ark. (2006) tarafından yapılan
çalışmada katılımcıların sadece %3’ünün içerik geliştirdiği görülmüş ve işbirlikli öğrenmenin bu sebeple sağlanamadı ortaya konmuştur. Benzer şekilde O’Bannona ve ark. (2013), katılımcılarını öğretmen adaylarının oluşturduğu çalışmalarında içerik geliştirme ve katılımın az olduğunu gözlemlemişlerdir. Wiki ortamlarına katılımı arttırmak amacıyla öğrencileri motive edebilecek, kullanıcı deneyimini artırabilecek bir yöntem olan “oyunlaştırma”
kullanılabilir. Karataş’a (2014) göre oyunlaştırma; oyun olmayan sistemlerde oyun bileşenlerini kullanarak kullanıcı deneyimini artırmayı, kullanıcının ortama bağlanmasını sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Oyunlaştırmanın
bileşenleri seviye-liderlik, rozet, katılım puanlarının yer aldığı ödül ve şöhretlerin ilan edildiği panolar olarak sıralanmaktadır (Deterding, vd., 2011). Eğitimde oyun temelli öğrenme ile oyunlaştırmanın karıştırıldığı alanyazında görülmektedir (Codish & Ravid, 2014). Hedef kazanımların öğrenilmesi oyun temelli öğrenmede oyun aracılığı ile gerçekleşirken, oyunlaştırmada amaç öğrenmeyi daha katılımcı yapmak, oyun bileşenleri aracılığıyla öğrenenin ortama bağlanmasını cesaretlendirmek ve motive etmeye yardımcı olmaktır (Kim & Lee, 2013). Krause
ve ark. (2015) tarafından yapılan çalışmada Kitlesel Açık Online Kurs ortamını oyunlaştırarak video izleme sayısının %25 arttırılmasını sağlamış, ortalama puanların %23 oranında yükseldiğini belirtmişlerdir. Barata ve ark.
(2013)’nın yapmış oldukları çalışmada da benzer şekilde lisansüstü bir ders için hazırlanan oyunlaştırılmış derse
katılımın kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, öğretmen eğitiminde
oyunlaştırma ile desteklenen wiki ortamının bilgisayar dersindeki akademik başarıya ve wikiye katılıma olan etkisini belirlemektir. Araştırmada ayrıca diğer bir amaç, wiki uygulamasının kullanıldığı derslerin web teknolojileri
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haberdarlığı konusunda öğretmen adaylarında değişim yaratıp yaratmadığını da incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1)
Uygulamaları wikiden takip eden deney grubu, oyunlaştırmanın kullanıldığı wikiden takip eden diğer deney grubu ve uygulamalara bulut depolama sisteminden ulaşan
kontrol grubu arasında akademik başarı açısından fark var mıdır? 2) Oyunlaştırma wikiye katılım sayısını etkilemekte midir? 3) Derste bir wiki uygulamasının kullanılması öğretmen adaylarının web teknolojileri konusundaki
haberdarlık düzeylerini etkilemekte midir? 4) Wiki uygulamasının derste kullanılması öğretmen adaylarının web
teknolojilerini öğretmenlik mesleğinde kullanabilme beyanlarını etkilemekte midir?Araştırma, öntest-sontest
kontrol gruplu yarı deneme modeli ile desenlenmiş, Sınıf Öğretmenliği bölümü 1. sınıf öğrencileriyle BilgisayarI dersi kapsamında yürütülmüştür. Çalışma grubunu 3 şubede yer alan toplamda 63 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Akademik başarıyı ölçmek amacıyla elektronik tablolama başarı testi, uygulama sınavı, öğrenci projeleri değerlendirilmiş, böylece veri çeşitlemesi (triangulation) yapılarak araştırmanın güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır. 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan elektronik tablolama başarı testi, öntest ve sontest olarak kullanılmak amacıyla araştırmacılar tarafından geçerlilik, güvenirlik
testleri yapılarak geliştirilmiştir. Öğrencilerin hedef kazanımları öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla laboratuvar
ortamındaki bilgisayarlarda 10 sorudan oluşan bir uygulama sınavı yapılmıştır. Bir diğer veri toplama aracı da
öğrenci projeleri olmuştur. Öğrencilerin ünite kapsamındaki bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirerek bir bütün
halinde organize edip bir ürün meydana getirip getiremedikleri rubrik ile değerlendirilmiştir. Bu araçların yanı sıra
oyunlaştırmanın Wiki’ye katılımı etkileyip etkilemediğini belirleyebilmek amacıyla uygulamaların görüntülenme
kayıtları tutulmuştur. Öğrencilerin gerek web teknolojilerinden haberdarlık düzeylerinin gerekse web teknolojilerinin eğitimde kullanımıyla ilgili deneyimlerinin belirlenmesinde ise 7 adet açık uçlu sorudan oluşan Web teknolojileri anketi kullanılmıştır. Öntest ve web teknolojileri anketi sonuçlarından eş gruplar olduğu tespit edilen üç
şubeden kura yoluyla belirlenen bir şube kontrol grubu, bir diğeri wiki’de uygulamalara ulaşan deney grubu,
üçüncü şube ise oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki’de uygulamalara ulaşan deney grubu olarak seçilmiştir. Uygulama soruları deney gruplarına Wiki’de, kontrol grubuna dosya paylaşımına olanak tanıyan bulut depolama sisteminde sunulmuştur. Uygulamalara oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki’den ulaşan grupta en fazla puan alan, en iyi
puanlar sıralamasında ikinci ve üçüncü olan kişiler, en fazla katkı sağlayan, en iyi çıkış yapanların rozet ilanları
her uygulama sonrası Wiki’de paylaşılmıştır. Diğer wiki grubunda uygulamalar sadece paylaşılmış, herhangi bir
başarı ilanı yapılmamıştır. Altı haftalık araştırma süresince üç uygulama etkinliği yapılmıştır. İkinci etkinlikten
sonra uygulama sınavı yapılmış, üçüncü etkinlikten sonra öğrenci projeleri teslim alınarak sontest, web teknolojileri anketi uygulanmıştır.Akademik başarıyı ölçmek için kullanılan uygulama sınavı ( χ 2=17,56; p<,05), öğrenci
projeleri (χ 2=8,86; p<,05) ve elektronik tablolama başarı testi (χ 2=5,87; p=,05) puanları ile yapılan Kruskall
Wallis testi karşılaştırma sonuçları, çalışma grupları arasında kullanılan yönteme göre anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Gruplar arasındaki Mann Whitney U testi ile yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre, uygulama
sınavında, oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki grubunun sıra ortalamasının diğer wiki grubundan (U=108,00;p=,00)
ve kontrol grubundan (U=70,00;p=,00) anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca wiki grubunun
da uygulama sınavı sıra ortalaması kontrol grubundan anlamlı bir şekilde yüksektir (U=140,00;p=,04). Öğrenci
projelerinde, oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki (U=110,00;p=,00) ve diğer wiki deney grubu lehine
(U=130,50;p=,02), puanların kontrol grubundan anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülmüştür. Oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki grubu ile diğer wiki grubunun proje puanları arasında istatistiksel açısından anlamlı bir
fark bulunmamış ancak oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki grubunun sıra ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kağıt kalemle yapılan elektronik tablolama başarı testinde ise elde edilen sonuçların, anlamlılık düzeyinin
sınır değerinde olduğu görülmektedir. Oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki ile diğer wiki deney grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamış, wiki grubunun sıra ortalamasının kontrol grubundan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu (U=130,50;p=,02) sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak akademik başarı açısından elde edilen
bulgular incelendiğinde gerek proje değerlendirmelerinde gerekse uygulama sınavında başarı puanlarının, oyunlaştırılmış wiki grubu, wiki grubu ve kontrol grubu şeklinde sıralandığı görülmekteyken, bu sonuç kağıt kalem ile
yapılan sontestte gözlenememektedir. Öğrenci katılımı incelendiğinde, oyunlaştırmanın kullanıldığı wiki ortamına
toplam katılımın (1670) diğer wiki ortamına katılımdan (637) daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca her iki
grupta da katılımların ilk haftalara göre giderek düşüş sergilediği gözlenmiştir. Bir diğer araştırma bulgusuna göre
öğretmen adaylarının web teknolojileri anketindeki açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlardan, wiki uygulamasının derste kullanımının öğretmen adaylarının web teknolojileri konusundaki haberdarlık düzeylerini %71 arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Wiki uygulamasının derste kullanılması öğretmen adaylarının web teknolojilerini öğretmenlik mesleğinde kullanabilme beyanlarını %42 oranında olumlu yönde etkilemiştir. Olumlu yönde
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beyanları olan öğretmen adaylarının %56’sının wiki ortamını derste kullanmak istediklerini ifade ettikleri tespit
edilmiştir.
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Öğretmenlerin Fatih Projesi Hakkındaki Beklenti ve Önerilerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Bingöl Üniversitesi

Yaşadığımız dönemi farklı şekillerde isimlendirebiliriz. Bilgi Çağı, Siber Çağ, Uzay Çağı vb. Bu dönemin dikkat
çeken noktası, teknolojinin en üst düzeyde kullanılmasıdır. Teknolojinin bu şekilde kullanılması her alanda olduğu
gibi eğitim sahasına da yansımıştır. Eğitim – öğretimin, planlamadan uygulamaya kadarki bütün aşamalarında
teknolojinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Çünkü çağın gerekliliğini eğitim sistemine yansıtamayanlar, çağın
gerisinde kalarak, eğitimin kalkınmaya ve eğitimin ilerlemeye olan katkısından mahrum kalacaklardır. FATİH
Projesi, 2016 yılının sonuna kadar bütün eğitim kademelerinde yaygın bir şekilde kullanımı düşünülen bir projedir.
Bu proje mali kaynak bakımından ciddi bir bütçe isteyen ancak bu bütçenin verime dönüşmesi noktasında ciddi
takipler gerektirmektedir. Projenin beş ana bileşeni bulunmaktadır. Bu ana bileşenler (1) Donanım ve Yazılım
Altyapısının Sağlanması, (2) Eğitim e-İçeriğinin Sağlanması ve Yönetilmesi, (3) Öğretim Programlarında Etkin
BT Kullanımı, (4) Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi ve (5) Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımı bileşenleridir. Projede, e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan çeşitli raporlarda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere
BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu tarz projelerin daha önce
değişik ülkelerde uygulamaya konulduğu, bazı ülkelerde ise başarısız uygulamalar sonucunda iptal edildiği bilinmektedir. Ama teknoloji, sözü geçen ülkelerde halen eğitim sahasında kullanılmaya devam edilmektedir. FATİH
Projesi, büyük bir proje olduğu için projenin ana bileşenleri dikkatlice planlanmalı, gereklilikleri yerine getirilmeli,
özellikle uygulama safhasında uygulayıcı olan öğretmenler iyi bilgilendirilmeli ve küçük uygulamalar yapmalarına
olanak tanınmalıdır. Zaten bu bilgilendirme yani hizmetiçi kurslar, projenin bir bileşenidir. Ama uygulamalı bir
alanın takrir yöntemi ile seminer salonlarında anlatılması pek de etkili sayılmamalıdır. Seminer salonlarında gayet
iyi dinlemiş bir öğretmen bile sınıfta uygulama sorunları yaşayabilmektedir ve yaşaması da gayet normaldir. Öğretmen profilini yaşa göre sınıflandırdığımızda, belli bir yaş ve üzeri öğretmenlerimizin uyum sağlamakta zorlandığı görülmektedir. Öğretmenlere göre öğrencilerdeki en büyük farklılık ilgilerindeki değişimdir. Öğrencilerin
başarılarındaki değişimle ilgili olarak bazı öğretmenler “Öğrenci başarısı düştü…” diye görüş belirtirken kimi
öğretmenler “Öğrencinin deneme sınavlarında doğru çözdüğü soru sayısı arttı…başarı arttı” şeklinde görüş bildirmiştir. projenin öğretmenlerin kendileri üzerindeki etkileri etkileşim/iletişim, iş yükünü artırma, teknoloji yeterliliği, iş yükünü azaltma ve öğretmenin statüsü olmak üzere temalandırılmıştır (Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpınar, &
Gültekin, 2013). Öğrenciyi aktif hale getirme, teknolojiden yararlanma, bilgiye hızlı ulaşma, derse olan ilginin
artması (Gürol, Donmuş, & Arslan, 2012) görsellik, daha fazla kaynağa ulaşma noktasında faydalar sağladığı şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. yapılan çalışmalar genellikle projenin uygulanma safhasında karşılaşılan güçlükler ya
da üstün yönler üzerinden gerçekleştirilmişlerdir. Ancak özellikle öğretmenlerin kullanımı ile aktiflik kazanacak
olan bir projenin öğretmen beklentilerini karşılaması beklenir. Öğretmen beklentileri ve önerileri aynı zamanda
daha sonraki planlamalarda ve karar almalarda etkili olacağı düşüncesi, literatür taramasında cevabı verilmemiş
bir sorun olarak durmaktadır.Bu çalışma öğretmen görüşlerine göre, pilot uygulaması yapılmakta olan FATİH
(Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinden beklentiler, bu beklentilerin gerçekleşme düzeyi, ile proje hakkındaki önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması deseni, yeni bir duruma ilişkin etkenlerin bütüncül bir
şekilde ele alınmasını amaçlamaktadır. Ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5 açık uçlu sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
öğretmenler ile ilgili kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise FATİH Projesi hakkındaki beklenti ve öneriler ile ilgili
sorular yer almaktadır.Veriler, görüşmeyi kabul eden öğretmenler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde elde edilmiştir. Onay veren öğretmenler için ses kayıt cihazı kullanılmışken, onay vermeyen öğretmenler için not tutulmuştur.
Ses kayıtları ve döküme edilerek, diğer notlarla birlikte, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Nitel araştırmalarda geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına
gelmektedir. Güvenirliği sağlama adına, katılımcıların görüşleri, bulgular kısmında doğrudan verilmiştir.Öğretmenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde beklentilerin karşılanma durumuna göre kimi öğretmenlerin "projenin
hızlı yayılması", "beklendiği gibi çıkması" gibi nedenlerden dolayı beklentiyi karşıladığı; bazı öğretmenlerin ise
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"hazır içerik verilmemesi, ülke genelinde çok yavaş yayılması, z-kitap eksikliği gibi sonuçlardan dolayı projenin
beklendiği gibi çıkmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öneriler ile ilgili ise daha çok hizmetiçi eğitimin daha etkili
yapılmasına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
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Öğretmen Adayları Bit’i Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegre Etmeye Hazır Mı: Ders Planları

Dr. Filiz KUŞKAYA MUMCU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenler tarafından kullanımını inceleyen
araştırmalara bakıldığında, öğretmenlerin BİT’i öğrenme ve öğretme sürecinde kullanımları ile bunu öğretimlerine
yansıtma biçimleri arasında çelişkiler olduğu görülmektedir (Harris, Mishra ve Koehler, 2009; Sung ve Lesgold,
2007; Balanskat, Blamire ve Kefala, 2006). Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecinde BİT’i kullanım biçimlerindeki farklılıklar ile sınıf içi etkinliklerde BİT kullanımının avantajlı olup olmadığı hakkındaki yansız tavırları
(Holden, Ozok ve Rada, 2008) göz önüne alındığında, öğretmenlerin BİT’i kullanıyor olmalarının, BİT’i öğrenme
ve öğretme süreci ile bütünleştirdiklerinin göstergesi olarak yorumlanmamalıdır (So ve Kim, 2009; Balanskat,
Blamire ve Kefala, 2006). Öğretmenlerin BİT’in öğrenme ve öğretme süreci ile bütünleştirebilmelerinin, teknoloji
ile ilgili olumlu geçmiş öğrenme deneyimlerine ve bu konuda eğitim almalarına bağlı olduğunu gösteren araştırmalara paralel olarak (Kim ve diğ., 2013; Gill and Dalgarno, 2008; Mueller ve diğ., 2008; Wozney, Venkatesh
and Abrami, 2006), BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin çalışmaların daha çok öğretmenlerin eğitimlerine odaklandıkları görülmektedir (Kim ve diğ., 2013; Lawless ve Pellegrino, 2007). Bu çerçevede
öğretmen eğitim programlarının tekrar gözden geçirilerek, öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde BİT entegrasyon becerilerinin geliştirilmesi önemli görünmektedir. Araştırmalar öğretmen adaylarının sınıf içerisinde BİT
kullanımına hazırlıklarında birçok sınırlılık olduğunu (Holmes, 2009; Gill ve Dalgarno, 2008; Mueller ve diğ.,
2008) ve kendi konu alanlarını nasıl öğrendiklerinin ve öğrenme süreçlerinde teknolojiye nasıl mazur kaldıklarının
gelecekte BİT entegrasyonlarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir (Niess, 2009; Lock, 2007). Tondeur et
al. (2012) öğretmen yetiştirme programlarının öğretmenler adaylarını gelecekte sınıflarında teknoloji kullanımına
nasıl hazırladığına ilişkin yaptıkları araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu hakkında
eğitim almalarının önemli olduğunu ve hatta sınıf içinde teknoloji kullanımını gözlemlemelerinin sağlanmasının
gelecekte kendi kullanımları için önemli bir motivasyon aracı olduğunu saptamıştır. Bu çerçevede öğretmen eğitimi programları içerisinde öğretmen adaylarının BİT entegrasyon becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğu
(Choy, Wong ve Gao, 2009; Niess, 2009; Dawson, Forster ve Reid, 2006), hatta bir adım öteye gidilerek, öğretimlerini teknolojiyle bütünleştirmede ve öğrenme için yeni fırsatlar oluşturmada BİT’i nasıl kullanması gerektiğinin bilgisine gereksinimi olduğu ileri sürülmektedir (Angeli ve Valanides, 2009 p. 154). Öğretmen eğitimi programlarında yer alan çoğu teknoloji dersi öğretmen adaylarına, teknolojik becerilerin öğrenilmesi ve uygulanmasına
dair olanaklar sağlasa da, gerçekte başarılı BİT entegrasyonu içeren dersler tasarlamaları için gerekli olan becerilerin gelişimini desteklememektedir (So ve Kim, 2009). Bu dersler dahilinde öğretmen adaylarının BİT entegrasyon becerilerinin geliştirilerek entegrasyon sürecine hazır olmalarını sağlamak önemli görülmektedir (Choy,
Wong ve Gao, 2009; Dawson, Forster ve Reid, 2006; Niess, 2005). BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu temele alan bir anlayışla, öğretmen adaylarının kendi konu alanları ile BİT’i nasıl bütünleştirebileceklerine
odaklanan eğitimler düzenlenmesinin, öğretmen adaylarının gelecekte öğretim süreçlerinde bir değişim gerçekleştireceği ileri sürülmektedir (Holmes, 2009; Niess, Browning, Driskell, Johnston ve Harrington, 2009). Araştırmalar bunun gerçekleştirilmesinde öğretmen adaylarının kendi konu alanları ve öğrenme deneyimleri ile BİT’in bütünleştirilmesinin yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entgerasyonu ile ilgili eğitim alan öğretmen adaylarının gelecekte BİT’i öğretimleriyle bütünleştirmek için planlama
ve hazırlık yapmaları gerektiklerinin sorumluluğunu hissettikleri görülmektedir (Tondeur et al., 2012). Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının kendi konu alanları ve öğrenme deneyimleri ile BİT’i entegre etmelerine olanak sağlayan bir eğitim sonucunda öğretmen adaylarının işe vuruk ve uygulamaya hazır birer ders planı hazırlayıp
hazırlayamadıklarının incelenerek, böyle bir eğitimin öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin becerilerinin geliştirilmesine katkısını değerlendirmektir. Bu amaçla aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır: • Eğitim sonucunda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri ders planlarının BİTin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu açısından niteliği nasıldır? Araştırmada, BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu konulu bir eğitim için hazırlanan bir çevrim içi öğrenme ortamına dahil edilen öğretmen adaylarının, kendi konu alanları ile ilgili belirli
teknolojik uygulama ve araçlar hakkında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra içeriğe uygun öğretim
yöntem ve teknikleriyle, öğrenci öğrenmesini zenginleştirmeyi hedef alan bir anlayışla, bu teknolojileri en iyi
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biçimde entegre etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma için hazırlanan çevrim içi öğrenme ortamı ise, öğretmen adaylarının öğrenmelerini zenginleştirecek şekilde öğrenme ve öğretme sürecine entegre edilmiş, bu sayede
öğretmen adaylarının entegrasyon sürecine hazır olmalarını sağlamanın yanı sıra entegrasyon sürecini kendi öğrenme ve öğretme süreçlerinde deneyimlemeleri amaçlanmıştır. Eğitim sonucunda öğretmen adaylarının gelecekte, öğrenci öğrenmesini zenginleştirmeyi hedef alan bir anlayışla, sınıf içinde içeriğe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleriyle BİT’i entegre etmeye hazır olmaları umulmuştur.
Araştırma grubunu Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü, “Bilgisayar Destekli Matematik
Öğretimi” dersini alan 60 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Buna göre araştırmaya 37 kız, 23 erkek öğretmen adayı
katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşları 19-28 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının %62’si 4-9 yıldır BİT’i kullandıklarını; %73’ü kendine ait bir bilgisayarı olduğunu; %47’si
ise okul dışında sürekli internet erişimlerinin olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adayları BİT uygulamalarından
en fazla kelime işlemci programlarını kullandıklarını, web sayfası ve animasyon hazırlama programlarını ise çok
az kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle öğretmen adaylarının temel BİT kullanımına ilişkin bir eğitim
ihtiyacı olmadığı saptanmıştır. Yazarlar bu dersten sorumlu öğretim elemanı olmamakla birlikte, derse BİT entegrasyonu alanında katkı sağlayan araştırmacılar olarak derste yer almışlardır. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmada veriler, öğretmen adaylarına yönelik olarak sunulan 11 haftalık BİT entegrasyonu eğitimi amacıyla kurgulanan çevrim içi öğrenme ortamı aracılığıyla toplanmıştır. Eğitim sonucunda öğretmen adaylarının geliştirdikleri ders planları ile ders planlarını geliştirme sürecinde yazdıkları değerlendirmeler veri toplama araçlarını oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ders planlarını hazırlama süreçlerinde karşılaştıkları zorluklarla, hazırladıkları ders planlarının BİT entegrasyonunu nasıl desteklediğine ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının eğitim sonucunda hazırladıkları ders planları geliştirilen bir kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Kontrol listesinin oluşturulmasında,
BİT entegrasyonu içermeyi hedefleyen öğrenme ve öğretme sürecinde ele alınması gereken hususlar göz önünde
bulundurulmuştur: (1) teknolojiyi kullanma nedeni: BİT kaynakları ve uygulamaları niçin kullanılacak?, (2) kullanılacak teknolojilerin listelenmesi, hazırlanması: hangi BİT kaynakları ve uygulamaları kullanılacak?, (3) teknolojik kaynakların seçimi: seçilen BİT kaynakları ve uygulamaları kim için kullanılacak?, (4) değerlendirme ve
düzeltme.
Eğitim sonucunda öğretmen adaylarının gelecekte, öğrenci öğrenmesini zenginleştirmeyi hedef alan bir anlayışla,
sınıf içinde içeriğe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleriyle BİT’i entegre etmeye hazır olmaları umulmaktadır.
Öğretmen adaylarının BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin becerilerinin geliştirilmiş olması umulmaktadır. Öğretmen adayları tarafından hazırlanan bu ders planları ve hazırlanan ders planları için geliştirdikleri uygulamalar ilköğretim matematik öğretmenleri için bir kaynak oluşturabilir. Hazırlanan çevrim içi
öğrenme ortamının kullanımı öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde bu tür eğitimler için örnek oluşturabilir. Öğretmen adaylarına sunulan uygulamalı, bu tür bir eğitim olacağı, kurgulanacak BİT entegrasyonu eğitimleri için
örnek oluşturabilir. Öğretmen adaylarının eğitiminde yer alan teknoloji derslerinde BİT entegrasyonuna da yer
verilerek öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna hazır olmaları desteklenebilir.
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Sunduğu özellikler ve öğrenme-öğretme sürecine katkı sağlama potansiyeli dikkate alınarak, bilişim teknolojileri
eğitim-öğretim süreçlerine entegre edilmeye ve kullanılmaya çalışılmaktadır. Teknolojinin eğitim-öğretim ortamına entegrasyonu ile elde edilen başarılı sonuçlardan yola çıkarak ülkeler çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda ülkemizde 2010 yılında başlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi hayata geçirilmiştir. Projenin temel amacı eğitim ve
öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullardaki teknolojiyi iyileştirmek ve Bilişim Teknolojileri (BT) destekli
öğretim gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullardaki
dersliklere etkileşimli tahtalar, projeksiyon cihazları, öğretmenlere ve öğrencilere tablet bilgisayarlar ve internet
altyapısı sağlanması hedeflenmekte ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Alan yazında öğretmenlerin
FATİH projesine yönelik tutumlarını (Koçak ve Gülcü, 2013; Türel, 2012), görüşlerini (Banoğlu, Madenoğlu,
Uysal ve Dede, 2014; Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013; Gürol, Donuş ve Arslan, 2012; Kurt, Kuzu, Dursun,
Güllüpınar ve Gültekin, 2013), proje ile gelen etkileşimli tahta kullanım durumlarını (Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013), projenin uygulanma sürecinde yaşanan sorunları (Ayvacı, Bakırcı ve Başak, 2014; Keser ve
Çetinkaya, 2013) öğretmenlerin proje ile gelen teknolojileri kullanma yeterliliklerini (Kayaduman vd., 2011; Kıranlı ve Yıldırım, 2013) inceleyen pek çok araştırma bulunmaktadır. İncelenen bu değişkenlerin yanı sıra projenin
başarıya ulaşmasında bu teknolojileri kullanacak öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin
de etkili olacağı bir gerçektir. Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu (2011) projenin başarıya ulaşabilmesinde bu
projenin en önemli uygulayıcıları olan öğretmenlerin yeterlilik durumlarını ve altyapıdaki mevcut durumun incelenmesini önemli görmektedirler. Akıncı, Kurtoğlu ve Seferoğlu (2012) projenin başarılı olabilmesi için bu süreçte
yer alacak tüm paydaşların işbirliği halinde olmalarının ve öğretmenlere yönelik mesleki eğitimlerin sürekli sağlanmasının önem arz ettiğini belirtmektedirler. Bu açıdan bakıldığında FATİH projesinin uygulama aşamasında
öğretmenlere FATİH projesi ile gelen teknolojilerin kullanımı, yaşanan sorunların çözümü ve etkili etkileşimli
tahta-tablet bilgisayar kullanımı konusunda büyük görev ve sorumluluklar düştüğü anlaşılmaktadır. Bu konuda
Demirer vd. (2011) gerçekleştirdikleri araştırmalarında BÖTE öğrencilerinin kendilerini FATİH projesinin ana
unsuru, yöneticisi, yönlendiricisi, koordinatörü, başrol oyuncusu, uzmanı ve diğer öğretmenlere rehber ve eğitmen
olarak gördüklerini fakat bunun yanında projenin kendilerini ilgilendirmesi açısından kaygılarının olduğu belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalar dikkate alındığında okullarda BT rehber öğretmeni olarak görev alacak BÖTE bölümünde okuyan öğrencilerin FATİH projesi ile ilgili algılarının, tutumlarının ve görüşlerinin neler olduğunun
tespit edilmesinin projenin yürütülme sürecine önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında, BÖTE bölümü öğrencilerinin FATİH projesi konusunda genel anlamda farkındalık durumlarının, öngörülerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı,
FATİH projesinin uygulama aşamasında önemli görevler üstelenecek olan BÖTE bölümünde okuyan öğrencilerin
proje konusunda farkındalıklarının, öngörülerinin ve beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesidir.Erzincan
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının FATİH projesine yönelik farkındalıklarını, öngörülerini ve beklentilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin tamamı oluşmaktadır. Bu evrenden ayrıca bir örneklem alınmamış,
çalışmaya gönüllü olarak katılan tüm öğrencilerden veri toplanmıştır. 102’si kadın 119’u erkek olmak üzere toplam
221 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Çalışmada Karal, Aktaş, Turgut, Gökoğlu, Aksoy ve Çakır (2013) tarafından geliştirilen “FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; Farkındalık,
Öngörü ve Beklenti şeklinde 3 faktör altında toplam 49 maddeden oluşmaktadır. Farkındalık bölümünde 22, öngörü bölümünde 14, beklenti bölümünde 13 madde yer almaktadır (Karal ve diğ., 2013). Ölçeğin farkındalık bölümü için en az 22 en fazla 110, öngörü bölümü için en az 14 en fazla 70 ve beklenti bölümü için en az 13 en fazla
65 puan alınabilmektedir. Farkındalık bölümü için yüksek puan, öğretmen adaylarının FATİH projesini takip ettikleri ve Proje konusunda bilgi sahibi olma durumlarının yüksek olduğunu, düşük puan ise öğretmen adayların
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FATİH projesindeki gelişmeleri takip ettikleri ve FATİH projesi konusunda bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Öngörü bölümü için yüksek puan, öğretmen adaylarının FATİH projesine yönelik olumsuz düşüncelerinin
olduğunu ve proje hakkında karamsar olduklarını gösterirken düşük puan öğretmen adaylarının FATİH projesine
yönelik olumlu yönde düşüncelerinin olduğunu göstermektedir. Beklenti bölümü için ise yüksek puan, öğretmen
adaylarının FATİH projesinin başarıya ulaşması için, hizmet içi eğitimler, bilgilendirme vb. daha birçok konuda
beklentilerinin çok, düşük puan ise beklentilerinin az olduğunu göstermektedir (Karal ve diğ., 2013). Verilerin
analizinde ölçekte yer alan her madde için aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerinden
yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, IBM SPSS Statistics 22 paket programı ile analiz edilmiştir.Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin farkındalık boyutundan elde edilen sonuçlarda BÖTE bölümü öğrencilerinin FATİH projesine yönelik farkındalıklarının yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Örneğin BÖTE bölümü öğrencilerinin FATİH projesiyle derslerin görsel açıdan zenginleşeceği, ders kaynaklarına ve bilgiye erişimin
kolaylaşacağı, öğretmenlerin ders anlatımlarını zenginleştirme olanağı bulacakları, farklı türde öğretim materyallerinin kullanılacağı, projenin maliyetinin yüksek olacağı, sınıflara akıllı tahtaların konulacağı, okullara tablet bilgisayarların dağıtılacağı konularında katılım düzeylerinin yüksek olduğu yani bu konularda bilgi sahibi oldukları
tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin öngörü boyutundan elde edilen sonuçlarda BÖTE bölümü öğrencilerinin FATİH projesine yönelik öngörülerinin olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir. BÖTE bölümü
öğrencileri; öğretmenlerin projeye uyumunun zaman alacağını, kalabalık sınıflarda kontrolün zor olacağını, projenin uygulanmasının zaman alacağını, teknik destek konusunda sıkıntılar yaşanacağını, projenin uygulama sürecinde eğitim-öğretim de karmaşalar yaşanacağını, sanal ortam bağımlığı oluşacağını ve öğretmenlerin teknoloji
kullanımına direnç göstereceklerini belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin beklenti boyutundan
elde edilen sonuçlarda BÖTE bölümü öğrencilerinin FATİH projesinden pek çok konuda beklentilerinin olduğu
görülmüştür. Katılımcılar ağırlıklı olarak; okulda sürekli teknik destek verecek bir personelin olması, öğretmenlere
ve öğrencilere donanımlarla ve yazılımlarla ilgili danışmanlık yapacak uzmanların olması, okullara gelecek teknolojiler, e-içerikler ve temel bilgisayar kullanımına yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, bu hizmet içi eğitimlerin uygulama ağırlıklı ve küçük gruplar halinde verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına
dayalı olarak projenin yürütülmesi sürecinde insan kaynaklarını oluşturacak olan aday öğretmenlerin ve diğer paydaşların gereksinim ve görüşlerine önem veren, gereksinim ve sorunları çözmeye duyarlı, hedefleri belirlerken
rasyoneli dikkate alan bir yönetim modelinin işe koşulması önerilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın sonuçlarının aday öğretmenlerin eğitimlerinin planlanmasında ve projenin yürütülme süreçlerinde dikkate alınmasında
katkı sağlaması umulmaktadır.
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Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterlik Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
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Yakın gelecekte, diğer bazı alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da, uluslararası standartlarda eğitim veren kaliteli
okul ve üniversiteler; kalitesiz olan ve çağa ayak uyduramayan kurumların yerini alacaktır (Özcan, 2013: 31). 21.
yüzyıl becerilerinin ne olması ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar öğrencilerde, öğretmenlerde ve yöneticilerde bulunması gereken özellikleri standartlar biçiminde ifade ederken bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma becerisinin temel beceriler arasında olduğu belirtilmiştir (Voogt ve Roblin,
2010:15). Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) entegrasyonun sağlanmasında anahtar konumda olan öğretmenlerin yetiştirilmesi (Kabakçı ve Odabaşı, 2007: 2; Ilgaz ve Usluel, 2011: 87; Kabakçı Yurdakul, 2013: 270; Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım, 2009:193), eğitim kurumlarını teknolojik olanaklarla donatmak
kadar önemlidir (Akpınar, 2003: 79). Teknolojinin eğitimde etkili bir biçimde kullanılması ile ilgili yeterliklerin
standartlaştırılması ile ilgili uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği (The
International Society for Technology in Education [ISTE]) öğretmenlerin derslerde teknolojiyi, pedagojiyi ve alan
bilgisini bütünleştirme becerisini vurgulamakta; öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretme etkinliklerinin
gözlenmesinde özellikle konu alanının öğretiminde ve öğretim sürecinde teknolojiden yararlanılması ile ilgili standartlar ve performans göstergeleri hakkında belirli ölçütler sunmuştur (ISTE, 2014; Seferoğlu, 2009; Coklar ve
Odabaşı, 2009; Morphew, 2012). ISTE’nin öğretmenler için geliştirdiği teknoloji standartları, öğrenme ve öğretme
süreçlerinde teknolojinin kullanımı konusunda üniversitelerin, eğitim kurumlarının ve okulların yaygın olarak kullanıldığı bir standartlar çerçevesidir (ISTE, 2000). ISTE’nin yayımladığı 2008 Uluslararası Eğitim Teknolojisi
Standartlarına göre öğretmenler; dijital çağın öğrenme deneyimlerini tasarlayarak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran ve yaratıcı düşünmelerini teşvik eden, dijital çağın çalışma anlayışına öncülük eden, bir dijital vatandaşın sahip olduğu sorumlulukları bilen ve okul içinde ya da dışında mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine
katılan 21. yüzyıl becerisi sergileyen bireylerdir. Öğretmenlerin uluslararası standartlara göre yetiştirilmesi için
bilgi çağının öğrenenlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen yeterlikte eğitim verebilen öğretmenlere gereksinim vardır
(Skoretz ve Cottle, 2011: 217; Özcan, 2013: 38). Eğitim teknolojisi yeterliklerinin kazandırılmasında uluslararası
standartları dikkate alarak, sınıfta etkili teknoloji entegrasyonu modelleriyle ele almak ve öğretim programlarını
buna göre yapılandırmak eğitim sisteminin çağcıl dönüşümü için önemli bir basamaktır. Bu nedenle farklı milletlerin bu konudaki deneyimlerini inceleyerek hazırladıkları standartları kendi kültürel bağlamımıza uygun biçimde
uyarlamanın öğretmen yetiştirme politikamıza yön verecektir. Bu araştırmanın amacı, ISTE tarafından öğretmen
ve öğretmen adayları için en son belirlenen (2008) uluslararası eğitim teknolojisi standartlarının beş boyutlu yapısının doğrulayıcı faktör analizi(DFA ile) test etmek ve Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterlik
(ETSYÖ) ölçeğini geliştirmektir.Araştırmada ölçeğin kapsamını belirlemek için öncelikli olarak ISTE-T (2008)
standartları ve performans göstergeleri ve açıklamaları incelendikten sonra bu standartları açıklayan Morphew
(2012) ve Cennamo, Ross ve Ertmer’in (2010) çalışmaları da göz önünde tutularak araştırmacılar tarafından beş
alt alana ait toplam 86 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra bu maddelerden benzer olduğu ya
da anlaşılmasında sorun olduğu düşünülen 24 madde çıkartılmış ve alan uzmanlarının değerlendirmesi için 62
maddelik bir anket formu oluşturulmuştur. Ölçeğin geliştirilmesinde kapsam geçerliğinin belirlenmesi için Lawshe
(1975) tarafından geliştirilen ve 12 katılımcı uzmanın görüşlerini belirttiği kapsam geçerlik oranları(KGO) hesaplanmıştır. Beş alt boyut ve 40 madde için bu değerler Veneziano ve Hooper ‘a (1997) göre .05 anlamlılık düzeyinde
12 uzman için Kapsam Geçerlik Oranlarının minimum değeri 0,56 değerinden daha yüksek çıkmıştır (Akt.: Yurdugül, 2005). Alan uzmanlarının ölçek ve alt boyutlarına ilişkin 62 maddeyi değerlendirmesi sonucu maddelerin
kapsam geçerlik oranları dikkate alınarak toplam 22 madde çıkartılmıştır ve 40 maddelik bir pilot ölçek hazırlanmıştır. ETSYÖ ölçeğinin alt boyutları, (1) Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma ve yaratıcılığı teşvik etme
(2)Dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarımlama ve geliştirme (3)Dijital çağın
çalışma ve öğrenme anlayışına öncülük etme (4)Dijital vatandaşlıkta model olma (5)Mesleki gelişim ve liderlik
etkinliklerine katılma şeklindedir. KGO oranları sırasıyla, 1.boyut için .80; 2.boyut için .72, 3.boyut için .80, 4.boyut için .75 ve 5.boyut için .74 şeklindedir.Öğretmen ve öğretmen adayları için Uluslararası eğitim teknolojisi
standartları (ISTE-T) bağlamında geliştirilen bu ölçek, 21. yüzyıl öğretmen özelliklerini yaratıcılık, işbirliği ve
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inovasyon bağlamında incelemek için önemli bir veri toplama aracıdır. Bu maddeler ve boyutlar deneysel ve tarama modellerinde kullanılarak eğitimsel araştırmalara katkı sağlayacaktır.
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Inquiry teaching has been regarded as a constructivist model of thought explaining how phenomena are investigated by students in construction of knowledge (Minner, Levy & Century, 2010). Showing consistency with the
description of scientific inquiry (National Research Council [NRC], 2000), students generate or have interest in a
scientifically oriented question, formulate explanations to that question, gather some evidences to test explanations, communicate and justify their explanations in the context of understanding knowledge. The interest in and
commitment of inquiry pedagogy to science education spans many years. Many national and international organizations have made significant enterprises to improve science education with inquiry implementations. For instance,
NRC, American Association for the Advancement of Science (AAAS), National Science Foundation have made
some investments in actions such as developing reform-based K-12 curricula, building teachers’ competencies,
and creating innovative systems which support science teaching and learning at formal and nonformal environments (Minner, Levy & Century, 2010). As an international effort, European Commission (2007) and Inter Academies Panel (2006) have put great effort to perform similar activities. Encouraging teachers to use scientific
inquiry in their instructions to develop facilitate students’ understanding of scientific concepts and procedures has
emerged as the common goal among these initiatives. Similarly, reform movements Turkish national elementary
science education emphasized that students should be given some opportunities for engaging in thinking processes
through inquiry, including problem solving, critical thinking, communication, and reasoning (MoNE, 2013). In
science classes learning environments should be created where students can share their ideas, actively participate
in discussions, relate various disciplines to each other, and benefit from different teaching methods within the
enriched environment through inquiry. More specifically, elementary science programs designate learning as an
active process which allows students create new understanding for themselves and be a subject of their learning
process. In this aspect, the present study aims to introduce an in-service science teacher training program using
inquiry pedagody in the context of environmental education so that teachers could be well equipped with the
necessary inquiry skills to implement the curriculum.It was intended to introduce an implementation of inquiry
pedagogy through in-service teacher training program in the context of environmental education. This program
was designed to get in-service science teachers responsible in clarifying an environmental problem around them
and defining the issue emerged as a consequence of different opinions in solving the related problem. Furthermore,
it was required to involve in data collection and analysis procedure in resolution of the environmental issue. In this
context, the management of Eymir Lake as a current controversial topic in the capital of Turkey, Ankara was
examined through the requirements of this in-service teacher training program. Eymir Lake was formed as a result
of some tectonic events. It is within the boundaries of a university campus, Middle East Technical University
(METU). Currently, the university administration is responsible for its management, but there is an ongoing debate
on whether METU administration or Ankara Metropolis Municipality is the best party for the management of
Eymir Lake in terms of public use. This inquiry process consisted of two main parts, namely secondary and primary
investigation. Secondary investigation involved portraying the sort of environmental problems emerged in Eymir
Lake after it was openned for public use and the stated reasons for obtaining the management of the Eymir Lake
by Ankara Metropolis Municipality. On the other hand, in-service teachers also got involved in primary investigation by stating their research questions focusing on public opinion about the management of Eymir Lake and
tried develop issue investigation skiils through seeking the answers of the research questions. Lastly, it was expected to propose an action plan in resolution of the management of eymir Lake in the requirements of this in-service
teacher training program. Following this inquiry process, in-service teachers has undertaken some steps to develop
their teaching competencies in resoulution of environmental issues.

800

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
KAYNAKÇA
European Commission. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Brussels:
European Commission. Retrieved from http:/ /ec.europa.eu/research/science-society/document__library/pdf_06/ report-rocard-on-science-education_en.pdf
Inter Academies Panel. (2006). Report of the working group on international collaboration in the evaluation of
inquiry-based science education programs. Santiago, Chile: Fundacion para Estudios Biomedicos Avanzados. Retrieved from http:/ /www.ianas.org/santiago_SE2006_en.html
National Research Council. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: The National Academies Press.
National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards. Washington, DC: The
National Academies Press.
Ministry of National Education of Turkey [MoNE] (2013) Ilkogretim fen bilimleri dersi (3-8 siniflar) ogretim
programi taslagi (Elementary school science curriculum draft (grades 3-8)). Ankara, Turkey: MoNE.

Anahtar Kelimeler:Inquiry, environmental education, skill development, teacher education.

801

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarını FTMM Eğitim Yaklaşımına
Göre Mühendislik Alanlarıyla İlişkilendirebilme Becerileri
Arş. Gör. Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Hamza ÇALIŞICI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) eğitim yaklaşımı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında disiplinlerarası işbirliğini vurgulayan bir eğitim yaklaşımıdır. FTMM eğitimi okulöncesinden doktora sonrasına kadar tüm seviyelerdeki formal ve informal tüm eğitimsel aktiviteleri kapsamaktadır (Gonzalez & Kuenzi,
2012). Bu yaklaşımda ilkokuldan itibaren öğrencilere fen ve matematik konularının mühendislikle ilişkilendirilerek anlatılması esas alınmaktadır. Mevcut eğitim alanlarının birbirinden kopuk ve anlam ifade etmeyen yapıda
olması FTMM yaklaşımının temelini oluşturmakta; bu yaklaşım çerçevesinde derslerin, inovasyonu geliştirecek
şekilde disiplinler arası çalışmalar olarak ele alınması gerekmektedir (Altun, 2014). FTMM eğitiminin son dönemde oldukça fazla ilgi çektiği, bu konuda birçok rapor yayınlandığı ve olağanüstü yatırımlar yapıldığı bir çok
araştırmacı tarafından ifade edilmektedir (Kuenzi, 2008; Labov ve diğ. 2009). FTMM eğitimine artan ilgiyle birlikte yapılan çalışmaların da son yıllarda yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların; FTMM konu alanları,
FTMM eğitiminin etkililiğinin belirlenmesi, eğitim programlarının FTMM eğitimi açısından incelenmesi ve geliştirilmesi, FTMM eğitiminin geliştirilmesi ve bu alanla ilgili etkinlik örnekleri, FTMM alanında yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir (Bokor ve diğ. 2014; Borrego &Henderson 2014;
Capraro&Nite 2014; Chung ve diğ. 2014; Donner& Wang 2013; Froyd 2008; Johnson 2012; Labov ve diğ. 2009;
Surra & Litowitz, 2015; Sanders 2009; VanMeter-Adams ve diğ. 2014; Yamak ve diğ. 2014; Zhan 2014). Bu
çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilkokul fen bilimleri öğretim programı kazanımlarını FTMM eğitim
yaklaşımına göre mühendislik alanlarıyla ilişkilendirebilme becerilerini ölçmektir. FTMM eğitiminin uygulanmasında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programındaki kazanımları mühendislik alanlarıyla ilişkilendirebilme ve etkinlik oluşturabilme becerileri büyük önem kazanmaktadır. Literatürde öğretmen adaylarının öğretim programı kazanımlarını mühendislikle ilişkilendirme becerilerinin ölçüldüğü pek fazla çalışmanın olmaması
dikkat çekmektedir. Bundan dolayı çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın alt problemleri şu şekilde ifade edilebilir; a. Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokul fen bilimleri öğretim programındaki; 1. “Kuvvetin Etkileri” 2. “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” 3. “Yaşamımızdaki
Elektrikli Araçlar” ve “Basit Elektrik Devreleri” ünitelerine ait kazanımlarını FTMM eğitim yaklaşımı çerçevesinde mühendislik alanlarıyla ilişkilendirebilme becerileri nasıldır? b. Sınıf öğretmeni adaylarının fen derslerinde
FTMM etkinliklerine yer verilmesine ilişkin düşünceleri nelerdir?Çalışmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Nitel durum çalışmasının en temel özelliği bir durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bir
duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan
nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarına öncelikle
FTMM eğitim yaklaşımı ve amaçları tanıtılmıştır. Ardından onlara ilkokul fen bilimleri öğretim programı 3. ve 4.
sınıf fen konularında yer alan “Kuvvetin Etkileri”, “Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri”, “Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar”, “Basit Elektrik Devreleri” ünitelerine ait kazanımlar verilerek mühendislik alanlarına yönelik etkinlikler yazmaları istenmiştir. Böylece öğretmen adaylarının ilkokul konularını ve bu konulara
ait kazanımları mühendislik alanlarıyla ilişkilendirebilme ve etkinlik yazabilme becerileri ölçülmeye çalışılmıştır.
Daha sonra sınıf öğretmeni adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak yazdıkları etkinlere ve FTMM
eğitimine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının ilkokul 3. ve 4. sınıf fen konularını mühendislik alanlarıyla büyük oranda ilişkilendirebildikleri
ve ilkokul düzeyinde uygulanabilecek birçok etkinlik örneği verebildikleri görülmüştür. Öğretmen adayları yapılan görüşmelerde; FTMM eğitim yaklaşımına olumlu baktıklarını ve bu yaklaşımın hem eğitim sistemimiz hem
de öğrenci gelişimi açısından katkılar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu uygulamanın öğrencilere bir çok açıdan
fayda sağlayacağını ayrıca eğitimin etkililiğini artıracağını belirtmişlerdir. Bu konuda Çorlu’nun (2014) da ifade
ettiği şekilde üniversite eğitimi sırasında öğretmen adaylarına profesyonel FTMM eğitimi verilerek öğretmen
adaylarının yetiştirilmeleri yerinde olacaktır.
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İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar
Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Toplumu oluşturan kurumlardan biri belki de en önemlisi eğitim kurumlarıdır. Toplum içerisinde eğitim kurumunun oluşturduğu birime “Eğitim Sistemi” denir (Akgün ve Şimşek, 2011). Türkiye’de eğitim sisteminin tarihine
baktığımızda Cumhuriyetin ilanı ile önemi artan ilköğretimin ne kadar süreceği, hangi kurumlarda gerçekleştirileceği hep tartışılmış ve yaşanan iç göç ve sosyo-ekonomik nedenler, hedeflenen okullaşma oranına ulaştıramamıştır
(Güven, 2012). Eğitim sistemimizin değişmesinden dolayı okullarda okutulan dersler hangi sınıfta başlayacağı
hangi derse hangi öğretmenin gireceği de sürekli bir değişim göstermektedir. Türkiye’ de bu politikalardan birini
yaparak 2012-2013 eğitim –öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçmiştir. Yani 5+3 kesintisiz 8 yıl olarak
uygulanan eğitim sistemi, 18. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlarla 4+4+4 olarak kesintili olarak uygulanmaya
başlamıştır (Demir, Doğan ve Pınar, 2013). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasını sona erdiren ve
zorunlu eğitim sürecini kesintili hale getirecek şekilde 4 yıl (ilkokul) + 4 yıl (ortaokul) + 4 yıl (lise) olmak üzere
yapılandırılan bu sistemin getirdiği olumlu ve olumsuz durumlar mevcuttur. Toplumda oluşturulan yeni bir sistem
topluma yarar vereceği gibi zarar da verebilir. Eğitim sistemimizde meydana gelen bu yeni sistemden (4+4+4
sisteminden) olumlu-olumsuz en çok etkilenen sınıflar arasında 2. sınıf öğrencilerinin olduğu düşünülmektedir.
Küçük yaş grubu olması, öğretmenlerin bu yaş grubu ile ilk defa tanışması sebebiyle hem öğrenciler hem öğretmenler hem sınıf öğretmenleri hem de aileler sıkıntı yaşamaktadırlar. Ayrıca eğitim kurumlarının temel sistemleri
olan okullarda, eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği birimler sınıflardır. Eğitim- öğretim etkinliklerinin
gerçekleştirildiği bu sınıflar, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel açıdan farklı bilgi ve beceriye sahip bir grup öğrenciden oluşmaktadır. (Baloğlu, 2001). Öğrencilerin sınıflarda aldığı eğitim ve öğretim etkinliklerinin kalitesi ise,
sınıf yönetiminin etkililiğine bağlıdır (Demirtaş ve Kahveci, 2010). Sınıf yönetiminin en önemli sorumlusu ise
öğretmenlerdir (Aydın, 2012). Her sınıfın kendine ait bir doğası, kendine ait kuralları, kendine has boyutları vardır.
Sınıf yönetiminin en önemli sorumlusu olan öğretmenler, sınıflarını etkili bir şekilde yönetmek istiyorlarsa, sınıfın
bu özelliklerini göz ardı etmemelidirler (Demirtaş ve Kahveci, 2010). Ayrıca eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle öğrenci kazanacağı yeni
davranış için gerekli olan ön koşul niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olmalıdır (Başar,
2001). Ayrıca ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılmadan, öğretim hizmeti verilecek grubun yeterli olarak tanınması mümkün olmaz, süreç esnasındaki eksiklik ve aksaklıklar uygun bir şekilde saptanamaz, süreç sonunda
oluşan öğrenci yeterlikleri doğru olarak tespit edilemez ve eğitim sisteminin kendini en iyi şekilde yenilemesi ve
geliştirmesi sağlanamaz (Tan, 2008). Eğitim öğretimde bu kadar öneme sahip ölçme ve değerlendirmenin yeni
eğitim sisteminde öğretmenlere yönelttiğimiz bu soru ile yeni eğitim sisteminde (4+4+4) 2. sınıf öğrencilerinin
fiziksel ve bilişsel hazırbulunuşluluklarının nasıl olduğu, ölçme değerlendirme aşaması ve bu konularda yaşanılan
herhangi bir sıkıntı olup olmadığı öğrenilmek istenmiştir. Bu düşünceden hareketle bu araştırma ile 2. sınıf derslerine giren İngilizce öğretmenleri ile görüşülmüştür. İngilizce öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış 6 farklı soru
yöneltilerek, görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Çalışma sonucunda ise İngilizce dersine giren öğretmenlerin 2.
sınıf öğrencileri ile ne tür sorunlar yaşandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.Çalışmamızda nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada ses kayıtları herhangi bir elemeye tabi tutulmadan, ham veri olarak Microsoft Word
programına aktarılmıştır. Araştırmada her bir transkript, satır-satır analiz (line by line analysis) yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive) betimsel analiz, içerik
analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison) kullanılmıştır.Görüşmeler sonucunda öğretmenlerin
vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda içerik 5 tema altında yapılandırılmış ve sunulmuştur. 1. Sınıf yönetiminde
yaşanan sıkıntılar, 2. Fiziksel ve bilişsel hazırbulunuşluklarındaki sıkıntılar, 3. Öğrenme ve öğretmen sürecinde
yaşadıkları sorunlar, 4, rehberlik çalışmaları alanında yaşadıkları sıkıntılar, 5, ölçme değerlendirme alanında yaşadıkları sıkıntılar olmak üzere sınıflandırılmıştır. öğretmenlerin küçük yaş grubu olan ikinci sınıflarda özellikle
sınıf yönetimini sağlamada sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Daha sonrasında, bazı öğretmenlerimiz öğrencilerin yaş seviyesine inmekte zorlandıklarını belirtirken bir öğretmenimiz lisans döneminde küçük yaş seviyelerine
uygun eğitim aldığını bu yüzden sıkıntı yaşamadığı belirtmiştir. Öğretmenler öğrencilerin fiziksel ve hazırbuluşnukları ile öğrenme ve öğretme sürecinde birçok sorunla karşılaştıkları verilerin analizi ile ortaya konmuştur.
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Eko-Okullar İle Klasik Okullardaki 8.Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının
Karşılaştırılması ve Öğrenci Görüşleri
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Gazi Üniversitesi

Fatma ER
MEB

Çevre sorunları günden güne artarken insanlarda yeterli bilinçlenme düzeyine ulaşılamadığı görülmektedir. Çevre
konusunda son dönemlerde yapılmaya çalışılan yeni düzenlemelerin uygulanabilmesi için toplumun yeni yetişen
fertlerine büyük görevler düşmektedir. Çünkü çevre sorunları katlanarak artarken gelecek nesiller için yaşanılabilecek uygun bir ortamın bırakılabilmesi için çok ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan
bu çalışmalar için ortaya yeni bir çevre koruma kavramı olarak sürdürülebilirlik çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik,
biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliliğinin devamının sağlanmasıdır. Mevcut eğitim sistemimizde çevre
eğitimi konusunda bulunan eksikliklerin giderilmesi ve çevre bilinci yüksek bireylerin yetişmesi sağlanmalıdır.
Ülkemizde verilen çevre eğitiminin insanlarda gerekli bilinci ortaya çıkarması ve sürdürülebilirlik kavramının
uygulamaya koyulması gerekmektedir. Eğitim sistemimizde çevre eğitimi Fen Bilimleri dersi başta olmak üzere
derslerde konularla birlikte kısıtlı ve dağınık olarak verilmektedir. Tüm sınıf düzeylerinde çevre konularının her
ünitedeki uygun konularla bağlantılar kurularak verilmesinde ki amaç kalıcı öğrenmenin sağlanmasıdır. Yapılandırmacı eğitim sistemine göre birey kendi öğrenmesinden sorumlu olduğuna ve yaparak yaşayarak öğrenme esas
olduğuna göre çevre eğitiminde de aynı yaklaşım uygulanmalıdır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak doğayla yakın
temas halinde doğa sevgisini öğrenmesi olumlu tutum geliştirmede oldukça faydalı olacaktır. Öğretmenler bunu
çeşitli etkinlikler olarak dış ortamda yapılmak üzere planlayacakları faaliyetlerle, okul bahçesinde veya sınıfta
uygun ortamı sağlayarak yapabilirler. Fakat çevre eğitiminin sadece birkaç ders saati olarak planlanmasının yeterli
bir temel oluşturması zordur çünkü bunun bir yaşam tarzı haline gelebilmesi için bir süreç olarak uygulanması ve
sürekli olması gerekir. Özellikle şehirleşmenin hızla artması neticesinde çocuklar neredeyse doğal ortam görmeden
büyümekte ve bilmedikleri bir konu hakkında da tutum geliştirmeleri zorlaşmaktadır. Çevreyi tanımayan doğanın
güzelliklerini bilmeyen bireyler tabi ki onu korumak için de fazla bir çaba içinde bulunmazlar. Dünya ülkelerinin
çoğunda 1994 yılına kadar uygulamalı bir çevre eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda yeterli gelişme sağlanamamıştır. Eğitim konusunda gerekli adımların atılması için Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi bir program
fikri ortaya koymuştur. Eko-Okul programı 1994 yılında Rio de Janeiro da Çevre ve Kalkınma konusunda düzenlenen Birleşmiş Milletler konferansı sonucunda geliştirilen uluslararası bir çevre eğitim programıdır. Dünya Zirve
Konferansından çıkan asıl mesaj şuydu: 'Yenilenemez doğal kaynakların yok edilmesini ve gezegenin kirlenmesini
durdurmak için hiçbir şey tutum ve davranışların değişiminden daha gerekli değildir' (Pirrie ve diğerleri, 2006).
Ülkemizde son yıllarda uygulama alanı gittikçe artan Eko-Okullar programı çevre eğitimi hakkında ki alışılmış
çevre eğitim seçeneğinin dışında farklı yapısıyla ortaya çıkmaktadır. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ( TÜRÇEV)
tarafından desteklenen Eko-Okullar programı okullarda uzun soluklu çevre projelerinin hayata geçirilmesi için
uygun şartların oluşmasını sağlamaktadır. Eko-Okullar programı şu anda 56 farklı ülkede sürdürülmektedir. Bu
programda öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler, okulun çevresinde bulunan yerel halk el ele vererek çevre
eğitimini yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için birlikte çalışırlar. Toplumun her kesiminden katılımın sağlanması
için öncelikle koordinatörlük yapan kişilerin toplumu doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirmesi gerekir. Burada
asıl amaç aktif katılımın sağlanması ve sürdürülebilir çevre için sürdürülebilir bir eğitim anlayışının yaratılmasıdır.
Klasik anlamda çevre eğitiminin dışına çıkılarak süreklilik kazanmış, projelerle, ödüllerle desteklenmiş bir çevre
eğitimi programı oluşturulmuştur (http://www.ekookullar.org.tr/). Bu programın bir okulda uygulanması için gerekli olan aşamalar programa kayıt olma, programı yürütme, ödül için başvuruda bulunma ve ödül yenileme olarak
dörde ayrılır. Kayıt olunduktan sonra programı yürütme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken işlemler eko-okullar komitelerinin kurulması, çevresel inceleme, eylem planı, gözlem ve değerlendirme, müfredat çalışması, bilgilendirme ve katılım, eko ilke oluşturulması şeklinde sıralanır. İlk defa üye olan bir okulda ilk iki yıl boyunca çöpatık-geri dönüşüm konusu ele alınır ve bunlar üzerine üretken çalışmalar yapılır. İki yıldan sonra enerji, su, biyolojik çeşitlilik, tüketim alışkanlıklarımız konularında birini seçer ve bu konuyla da iki yıl çalışırlar. Daha sonra
iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam gibi ek konulardan tercihte bulunarak katılımlarını devam ettirirler. Her
dönem sonunda yapılan çalışmalarla ilgi bir rapor ilgili kişilere internet üzerinden gönderilir. İki yıl boyunca yeterli çalışmada bulunmuş okullar ödül için başvuruda bulunur ve yeşil bayrak kazanırlar. Uluslararası seminer ve
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toplantılar düzenlenerek yapılan çalışmalar değerlendirilir ve değerli paylaşımlar sağlanır (http://www.ekookullar.org.tr/).Araştırma karşılaştırmalı tarama modelinde bir araştırmadır. “Tarama modelleri geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2012, s.77).
Öğrencilere tutum ölçeği uygulanmış ve görüşme yapılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara'da eğitim gören 8.sınıf
öğrencileridir. Örneklem olarak Ankara da bulunan Eko-Okulların ve Klasik Okulların öğrencileri seçilmiştir. Bu
öğrencilerden bir kısmı erkek bir kısmı ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. Görüşme formu soruları içerik analizi
yapılacak şekilde hazırlanmıştır ve görüşme soruları bu sınıflardan rastgele seçilen daha az sayıda öğrenciye uygulanmıştır. Çevre Tutum Ölçeği Mehmet Sündüs İçli Ortaokulu'ndan 52, Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu'ndan 97, Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'ndan 78 ve Yenimahalle Atatürk Ortaokulu'ndan 49 öğrenciye
uygulanmıştır. Görüşmeye yine Mehmet Sündüs İçli Ortaokulu'ndan 3, Şair Abdurrahim Ortaokulu'ndan 3, Gülen
Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'ndan 6 ve Yenimahalle Atatürk Ortaokulu'ndan 5 öğrenci katılmıştır. Daha önce
farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği bizim uygulamamızda uygulanmıştır. Croanbach alfa katsayımız tüm ölçek için 0.624 olarak bulunmuştur. Faktör analizi yapılırken temel bileşenler analizi ve varimax dik döndürme işleminden yararlanılmıştır. 34 ifadenin madde toplam korelasyonu 0.32 ile 0.6 arasında değiştiği görülmektedir. Çevre tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği sağlanmıştır. Adı geçen okullara gidilerek tutum ölçeği bir ders saati içerisinde uygulanmıştır. Daha sonra 17 öğrenci ile
görüşme yapılmıştır. Tutum ölçeği olumlu ve olumsuz maddelerden oluşmaktadır. Veriler analiz edilirken olumlu
ve olumsuz maddeler için ayrı ayrı bağımsız örneklemler t-testi yapılmıştır. Görüşme sonuçları analiz edilirken
içerik analizi yapılmıştır. Tema, kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Daha sonra bunlar tablolar halinde sunulmuştur.Bu araştırma kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. 1- Eko-Okullarda ve klasik okullarda
çevre eğitimi verilen 8.sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum açısından aralarında anlamlı bir farklılık var
mıdır? 2- Eko-Okullarda ve klasik okullarda çevre eğitimi verilen 8.sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre çevreye
yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 3- Eko-Okullarda ve klasik okullarda çevre eğitimi alan
öğrencilerin bu konuda ki görüşleri nelerdir? Sonuçlar incelendiğinde okul türü ile çevreye yönelik tutum arasında
olumlu ve olumsuz maddeler açısından herhangi bir fark bulunamamıştır. Cinsiyet ile çevreye yönelik tutum arasında olumlu ve olumsuz maddeler açısından kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Yani kız öğrencilerin
çevreye yönelik olumlu tutumu daha fazladır. Görüşme sonuçlarına göre ise Eko-Okul öğrencilerinin çevreyle
ilgili daha fazla aktivite yaptığı bu yüzden daha fazla doğa sevgisine sahip olduğu sonucu çıkmıştır. Ayrıca tutumlarını davranışa dönüştürdükleri görülmüştür. Okullarında verilen çevre eğitiminden genel olarak memnun oldukları görülmektedir.
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Parents have a great influence on their children’s lives as becoming the first and enduringeducators (Wheeler &
Connor, 2009). Parent involvement is beneficial for each stakeholders including; children, parents, teachers and
program (Keyser, 2006). Parents’ involvement in children’s schooling promotes positive outcomes including
children’s success in school work (Epstein, 2008; Morrison, 2013). Additionally, emotional and social development of children is also affected positively when parents have comfortable relationship with the teacher because
children also develop trusting relationship with their teachers as a result (Keyser, 2006). As well as having benefits
for children, parent involvement also improves communication between parents and teachers and supports each
other’s efforts (Baker, Kessler-Skar & Piotrowski, 1999). Therefore, their involvement in children’s education is
important, and teachers’ attempts to include parents in their children’s education play a crucial role on their involvement (Shumow, 2004). According to Greenwood and Hickman (1991), one of the critical variables that plays
an important role in effective parent involvement is teacher efficacy and it has a direct impact on the implementation of effective parent involvement activities in school settings (Hoover, Dempsey, Bassler & Brissie, 1987).
Teachers who have high self-efficacy beliefs in their ability to work with families show more effort to involve
parents in educational processes (Garcia, 2004) and show persistence, enthusiasm, commitment in their instructional behaviors. Teachers’ high self-efficacy beliefs also contribute to student achievement, motivation and selfefficacy beliefs (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). In other words, teacher efficacy has a direct impact on the
outcomes in classroom. The relationship between teachers’ self-efficacy beliefs and implementation of parent involvement practices were evidenced in different researches in the literature (Garcia, 2004; Hoover-Dempsey et al.,
1987) and concluded that teachers’ parent involvement beliefs significantly and positively predict their parent
involvement practices (Thompson, 2012). It was also evidenced that pre-service teachers who feel more confident
with parents are more likely to implement parent involvement strategies when they begin their profession (Katz &
Bauch, 1999). According to Katz and Bauch (1999), pre-service teachers’ feelings and practices as classroom
teachers are affected from their preparation for parent involvement activities and their comfort and competence
levels can be increased through providing well developed and implemented parent involvement courses during
their teacher education years (Morris & Taylor, 1998; Pentergast, Garvis & Keogh, 2011). Since pre-service teachers will be in-service teachers in the future, their parent involvement self-efficacy beliefs could give an idea
regarding their future parent involvement practices in real classroom environments. Therefore, determination of
self-efficacy beliefs towards parent involvement in this pre-service period is important. The current study is a part
of more comprehensive study aimed to investigate how pre-service early childhood teachers’ general self-efficacy
beliefs, parent involvement barrier perceptions, and their current self-reported skills in implementing parent involvement strategies predict their parent involvement self-efficacy beliefs. In the current study, adaptation procedures
of the “Assessment of Parent Involvement Efficacy Scale” into Turkish are elucidated. Additionally, the current
study designed to examine pre-service early childhood teachers’ levels of self-efficacy beliefs towards parent involvement and to investigate whether pre-service early childhood teachers’ self-efficacy beliefs towards parent
involvement differ with respect to taking a course(s) on parent involvement strategies and their self-reported skills
in implementing different types of parent involvement strategies. Cross-sectional survey research design was employed and data were collected from a sample of pre-determined population at just one point in time (Fraenkel &
Wallen, 2012). In this study, the scale developed by Stuckey (2010) was adapted into Turkish by the researchers
and expert opinions were taken in the adaptation process. The final form of the scale was used to collect the pilot
data from 200 third and fourth-year (junior and senior) early childhood pre-service teachers from a state university
located in the northern part of the Turkey in the spring semester of the 2013- 2014 academic year. Exploratory
factor analysis results revealed one factor structure and Cronbach Alpha was .93. In the main study, the data were
collected from 601 third and fourth-year (junior and senior) pre-service early childhood teachers from four universities located in Ankara, the capital city of Turkey. Confirmatory factor analysis of the main data also revealed
one-factor structure (Cronbach Alpha: .87). After that, descriptive analyses were conducted to determine pre-service early childhood teachers’ self-efficacy beliefs and skills in implementing different types of parent involvement
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strategies. The results of the study revealed that the adapted version of “Assessment of Parent Involvement Efficacy Scale” is a valid and reliable instrument to be used with Turkish pre-service early childhood teachers. It was
also found that the participants of the study hold sophisticated self-efficacy beliefs towards parent involvement.
Their average mean of parent involvement self-efficacy beliefs score was 53.38, and it refers to higher level of
parent involvement self-efficacy according to Stuckey’s (2010) criteria. However, no significant difference was
found in their self-efficacy beliefs with respect to taking parent involvement course or not. Independent sample ttest results revealed that there were not a statistically significant mean difference between pre-service teachers
who have taken parent involvement course and who have not taken parent involvement course (t (599) = -1.80, p=
.072). On the other hand, the participants’ self-efficacy beliefs found to be significantly related with their selfreported of skills towards implementation of parent involvement strategies according to one- way analysis of
ANOVA results. In other words, pre-service teachers who feel competent in implementing parent involvement
strategies also had higher self-efficacy beliefs when compared to the ones who evaluate their skills as incompetent.
Follow up analysis, post-hoc comparisons using the Tukey HSD test, also indicated that the mean score for preservice early childhood teachers who evaluate their skills as very competent (M=55.11 SD=6.99) and moderately
competent (M=54.41 SD=6.03) was significantly different from the others who evaluate their skills as incompetent
(M=51.74, SD=6.76). The effect size was .05 which refers to medium effect size according to Cohen’s criterion
(1988). These results reveal important implications for teacher educators in increasing early childhood teachers’
self-efficacy beliefs towards parent involvement. As Katz and Bauch, (1999) and Tichenor (2010) highlighted,
pre-service teachers need more training on this topic.
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İnsanoğlunu diğer canlılardan en belirgin özelliği, akıl yürütme becerilerine sahip olmasıdır. Anlamlı öğrenme
nasıl gerçekleşir? Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretme-öğrenme süreçleri nasıl düzenlenmelidir?
Programın içeriği nasıl olmalıdır?" soruları oldukça önemli yer tutar (Lawson, 2006; Fink, 2003Akt:Apaydın ve
Taş, 2010). Bilimsel düşüncenin temelini varsayım ve tahmin gücüne dayandığı vurgulanmaktadır. Bir sorunu
çözmek için, öncelikle bir varsayıma dayalı olarak(hipotetik düşünme) belirli şartlar altında olası çözüm yolları
geliştirerek bir tahminde bulunmayı ve bunları belirli bir kurala göre yapmayı sağlayan ve temel olarak varsayımda
bulunmayı içeren düşünme tarzına hipotetik düşünme denir. Davranışları düşünceler yönetir ve davranışları değiştirmek için ise tek yapılması gereken düşünme tarzını değiştirmektir. Nedensellik, varsayımsal anlayışı ve ona
verilen cevaplar bireylerin, toplumların dünyayı nasıl okuduğunu ve nasıl yapılandırdığının göstergesidir. Tümdengelimsel akıl yürütme becerisi bilimsel süreçlerde düşünmenin deney ve gözlemlerde bulunarak bilginin teori
veya hipotez ve gözlemlenebilirler ilişkisine ayrılarak test edilirken kullanılan akıl yürütme biçimlerinden birisi
olarak tanımlanabilir (Evans ve Kakas, 1992: 546-547). Yükleme-atıf, bireylerin kişisel duygu düşünce ve davranışlarını açıklayan kavramsal eylemeleridir. Yükleme teorisi bireylerin olay ve olguları nasıl açıkladığı ve yorumladığı ile ilgilidir. Bireyler yasadıkları çevredeki olup biten olayları anlamlandırıp yorumlama, açıklama, bezende
bir başkasına anlatma gereksinimini hissederler. Bu gereksinimi “nedensel” bir bağlama atfetme ihtiyacı duyar.
Nedensel atıf kuramı (nedensel yükleme kuramı), bireylerin bir davranış ve davranışa neden olduğu düşünülen
sebeplere ilişkin yaptıkları atıfların gelecekteki yaşantılarını ve davranışlarını belirleyeceğini varsayan; dolayısıyla, bireylerin okul hayatındaki başarı ve başarısızlık durumlarının açıklanmasında önemli bir rol oynayan kuramdır (Tektaş, Camgöz ve Metin, 2010). Tüm davranışlarımızı başarı ve başarısızlık olarak etkileyen; motivasyonun, yeterliliğin, içsel ve dışsal nedensel yüklemelerin, çabanın, performansın, sorumluluğun, odaklaşma ve
benlik saygısı arasındaki ilişkinin iyi değerlendirilmesi gereklidir. Öğrenme–öğretme süreçlerinde bu değişkenler
arasındaki ilişkiler bütünü, disiplinler arası bir algılayışla gerçekleştirilmediği takdirde öğretimsel etkinlikler açısından öğrencilerde öğrenilmiş çaresizliklere neden olabilmektedir (Duman, 2004).Öğretmen adaylarının davranışlarını nöropsikoloji, sosyal öğrenme teorisi ve nedensel atıf kuramı gibi (Chemers vd. 2001; Choi 2005) çeşitli
modern yak¬laşımlara dayalı olarak tanımlayıp yorumayabilmek eğitim programlarını geliştirmek, öğretim tasarımlarını hazırlamak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak acısından son derece önemlidir. Bu çalışmayla öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzlarının saptanmasıyla gelecekte nasıl bir öğretmen profiline sahip olabileceğini yordayabiliriz.Çünkü Lawson , Alkhoury, Benford, Clark ve Falconer (2000),
etkili ve anlamlı bir bilim eğitiminin analojileri, tümdengelimi içeren bir akıl yürütme sürecini ve bilimsel süreç
becerilerini kapsamasının gerekliliğine gönderme yaparlar (Akt: Apaydın ve Taş, 2010) Bu bağlamda öğretmen
adaylarının nasıl bir hipotetik yaratıcı-akıl yürütme ile hangi akademik atıfa yöneldiklerini, dolayısıyla da akademik ve sosyal yaşamlarındaki mesleki duygu ve düşünme yansımalarının belirtilerini görebileceğiz. Öğretmen
adaylarının akademik atıflar, ve hipotetik yaratıcı akıl yürütme becerilerinin saptanmasıyla, öğrenme-öğretme kuram, model, strateji, yöntem ve teknikler ile ilgili eğitim ve öğretim programlarının değerlendirilmesine ve gelecekteki programların tasarlanmasına yönelik veri kaynaklarının oluşturulabilecek. Bu çalışmanın temel sorusu ve
gerekçesi şudur: öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzları arasında
nasıl bir ilişki vardır? Cinsiyet ve bölümler öğretmen adaylarının akademik atıflarında ve hipotetik yaratıcı akıl
yürütme becerileri açısından anlamlı bir fark yaratmakta mıdır? Akademik atıflarında ve hipotetik yaratıcı akıl
yürütme becerileri arasındaki bu korelasyon bize neyi anlatır? Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın genel amacı
öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzlarının çeşitli değişkenlerce
incelenmesini yapmaktır.bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır: 1.Öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır? 2.Öğretmen
adaylarının akademik atıf tarzları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır? 3.Öğretmen adaylarının
hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile bölümler arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır? 4.Öğretmen adaylarının akademik atıf tarzları ile bölümler arasında anlamlı bir farklılaşma var mıdır? 5. Öğretmen adaylarının

814

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzları arasında nasıl bir ilişki vardır?Araştırmada ilk
olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel anlamda tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Genel 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 uzarında tarama yapılmaktadır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki
değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan ve değişkenlerin birlikte değişip değişmediği;
değişme varsa bunun nasıl olduğu saptanmaya çalışıldığı tarama yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009: 89). Çalışmada, öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzlarının branşlarına ve cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasını yapmaktır. Çalışma Grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın
örneklemini amaçsal örnekleme (purposive/ purposeful sampling) tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi
kullanılarak seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemindeki amaç, çeşitliliği sağlamak yoluyla evrene genelleme yapmak
değil, çeşitlilik arz eden durumlar arasında benzerliklerin var olduğunu bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre
problemin farklı boyutlarını ortaya koymak olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2009: 89). Verilerin Toplanması Nicel veriler öğrencilerden, Peterson ve Barrett (1987) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Tektas, Camgöz ve Metin (2008) tarafından yapılan “Akademik Yükleme Stilleri
Ölçeği” ve Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri Envanteri ile veriler toplanmıştır. Öğrencilerin HipotetikYaratıcı Akıl Yürütme Becerileri ile akademik atıf tarzlarının karşılaştırılması amacıyla çeşitli istatistikîsel analizler yapılacaktır. Verilerin Analizi Araştırmanın verilerini analiz etmek için SPSS paket programı kullanılacaktır.
Araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgulara ulaşmak amacıyla yüzde-frekans, bağımsız gruplar t-testi, tek
yönlü varyans analizi gibi istatistiksel hesaplamaların kullanılması planlanmaktadır. Veriler analiz edilirken Spss
programında 18-19 yaş aralığı 1 numara, 20-21 yaş aralığı 2 numara, 22-23 yaş aralığı 3 numara, 24 ve üstü ise 4
numara olarak aynı kategoride ele alınmıştır.Öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile
akademik atıf tarzları arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu tahmin edilmektedir. Öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ile akademik atıf tarzlarının cinsiyet ve bölümlere göre değişiklik gösterebileceği tahmin edilmektedir. Bazı öğrenciler dışsal bazıları ise içsel atıf tarzlarına sahip oldukları belirlenmiştir.
Akademik atıf tarzları öğretmen adaylarının akademik başarı ve başarısızlıklarına, güdülenme düzeylerine vb gibi
çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Geleceği yapılandırmada şimdiki öğretmen adaylarının nasıl akademik atıf
tarzlarına sahip oldukları son derece önemli bir durumdur. Bu durum bizlere eğitim-öğretim programlarını yeniden
tasarlamak, değerlendirmek ve geliştirmek olanağını verebilecektir.
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Teacher effectiveness accounts for about 30 percent of the variance in student achievement (Hattie, 2003). Thus,
there is a necessity to explore the characteristics of effective teaching, and informing teachers and teacher educators about these characteristics may help better the practices. Seeing the importance and benefits of researching
teacher effectiveness in foreign language teaching, several researchers have attempted to shed light on this construct. Studies investigating the effectiveness of foreign language teachers revealed results about the personality
traits of the teacher, her/his methods of delivering the lesson and his level of information about the foreign language. As for Turkish context, where English is the commonest of foreign languages taught in educational settings,
there have been several substantial research investigating the English as a Foreign Language (EFL) students’ perceptions of effective foreign language teachers. There is a lack of studies comparing the beliefs of students who
are attending to different departments and who are eligible to teach English after graduation. Thus, in an attempt
to cover this gap in the literature, the present study addresses the beliefs of Turkish pre-service teachers of English
who are attending to English Language Teaching (ELT) department and English Language and Literature (ELL)
department whose students are eligible to teach English after attending to a pedagogical course within the scope
of a Postgraduate Certificate in Education (a course lasting one year which is a requisite for the graduates of
departments other than ELT to become a teacher of English language). The outcomes of this investigation may
provide useful investigation for teachers, teacher trainers, policymakers, curriculum developers, and pre-service
teachers especially in Turkey and partially in other contexts. This study attempts to answer the below research
questions. 1) What are the perceptions of pre-service English language teachers of effective foreign language teaching? 2) Do their perceptions differ with regard to their age, gender, GPA, high schools they graduated, grade
level, time of the classes (day and night), and departments?Method Effective Teacher Questionnaire (Brown, 2009)
was utilized in order to collect data from ELT and ELL students. The questionnaire comprises 24 Likert-type items
which are anchored at 1= “Strongly Disagree,” 2= “Disagree,” 3= “Agree,” 4= “Strongly Agree.” The questionnaire comprises the following categories: Grammar Teaching (10, 16, 18, 20), Error Correction (5, 8, 13), Target
Language Use (7, 14, 17, 19, 22, 23), Culture (3, 9, 21), Computer-Based Technology (1), Communicative Language Teaching Strategies (11, 12, 2, 4, 15, 21, 23, 24), Assessment (2, 6, 10, 23). Participants The participants of
the study were ELT department students (N=212) from a state university in the Eastern Anatolia Region of Turkey
and ELL (N=192) department students from a state university in the eastern part of Middle Anatolia Region of
Turkey.The t test results indicated that there was a significant difference between ELT students (M = 2.99, SD =
0.27) and ELL students (M = 2.89, SD = 0.23) with regard to the mean scores in favor of the former, t(402) = 4.08,
p= 0.001. Also, the t test results indicated that there was a significant difference between daytime students (M =
2,96, SD = 0.26) night-time students (M = 2.87, SD = 0,22) with regard to the mean scores, t(402) = 3.05 p=.001.
The results of the study indicated no significant difference with regard to gender, age, GPA, high schools they
graduated, and their grade levels. When the mean scores for the subscales (computer-based technology, assessment, culture, communicative language teaching, target language use, error correction and grammar teaching) in
terms of various demographic variables (age, gender and department) and time of the classes, the scores almost
consistently differed in three of the subscales at a statistically significant level. There was a significant difference
between age groups as determined by one-way ANOVA for the subscale of culture, F(3,400) = 3.25, p = .022; post
hoc analysis using the Scheffe test revealed that the mean score for the age group 21-22 (M = 3.29, SD = 0.43)
was significantly higher than that of the age group 19-20 (M = 3.11, SD = 0.50). Similarly, there was a significant
difference between age groups as determined by one-way ANOVA for the subscale of communicative language
teaching, F(3,400) = 3.61, p = .013. Post hoc analysis using the Scheffe test revealed that the mean score for the
age group 21-22 (M = 3.05, SD = 0.35) was significantly higher than that of the age group 19-20 (M = 2.94, SD =
0.35). Finally, there was again a significant difference between age groups as determined by one-way ANOVA
for the subscale of error correction, F(3,400) = 5.02, p = .002 and the post hoc analysis using the Scheffe test
revealed that the mean score for the age group 21-22 (M = 2.91, SD = 0.49) was significantly higher than that of
the age group 19-20 (M = 2.68, SD = 0.50). Moreover, the type of graduation had a significant impact on the
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learners’ mean scores for the grammar teaching subscale, F(4,399) = 2.91, p = .021. Post hoc analysis using the
Scheffe test revealed that the mean score for vocational high school (M = 3.50, SD = 0.18) was significantly higher
than that of High school (M = 2.87, SD = 0.42), Anatolian high school (M = 2.87, SD = 0.44) and other schools
(M = 2.83, SD = 0.40).
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The TPACK Integration into ELT Curriculum: Comparing Cases in Denmark and Turkey
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Teacher education institutions (TEI) are expected to provide pre-service teachers with the necessary knowledge,
skills and attitudes to teach with information and communication technology (ICT). To address this challenge,
many TEIs have included introductory ICT courses in their curriculum (Polly et al. 2010). Primarily focused on
the development of technological knowledge (TK) and skills, these courses aim to equip pre-service teachers with
a set of basic competences they can transfer to their future classroom practice (Tondeur, et al 2013). However,
empirical evidence shows that pre-service teachers still do not feel adequately prepared to effectively integrate
ICT into their classrooms (for an overview, see Kay 2006). Various studies advocate TEIs not only to focus on
developing basic competences, but also to stimulate the use of ICT in teaching and learning (e.g. Polly et al. 2010).
Mishra, Koehler, and Kereluik (2009) made a similar point when they said that one reason new technologies have
failed to transform education is because “most innovations have focused inordinately on the technology rather than
more fundamental issues of how to approach teaching subject matter with these technologies” (p. 49). Mishra and
Koehler (2006) consequently introduced the concept of technological pedagogical content knowledge (TPACK).
The TPACK framework ‘attempts to capture some of the essential qualities of teacher knowledge required for
technology integration in teaching, while addressing the complex, multi-faceted, and situated nature of this
knowledge’…. Specifically, it: Highlights the nuanced and complex relationships between the three forms of
knowledge: 1. pedagogical knowledge (PK ie, knowledge about the processes, practices or methods of teaching
and learning and knowledge about educational aims, values and purposes), 2. content Knowledge (CK (ie,
knowledge about the subject matter that is to be learned or taught), and 3. technological knowledge (TK ie,
knowledge about more commonplace technologies including overhead projectors, blackboards and modern technologies, such as computers, the Internet, interactive whiteboard). (Mishra & Koehler, 2006, p. 6). The TPACK
conceptual framework supported a ‘dynamic equilibrium’ between the different categories of knowledge (Mishra
& Koehler, 2008, p.1029). TPACK refers to the “body of knowledge that teachers now need for teaching with and
about technology in their assigned subject areas and grade levels” (Niess, 2008, p. 224). Cox (2008) explains that
Mishra uses the phrase “dynamic, transactional negotiation” to capture the interactive nature of components of the
framework (p. 77). Niess (2011) proposes an ‘intentionally blurred’ alternative to the traditional Venn diagram
‘with no domain totally distinct or separate from the other’ (p.305). The expansive definition of TPACK then is
“a knowledge of the dynamic, transactional negotiation among technology, pedagogy, and content and how that
negotiation impacts student learning in a classroom context” (Cox, 2008 p. 78). Adapting to the emergence of new
technologies that change how we receive and gather information, collaborate with others, and communicate has
vital importance, especially in teacher education. As technology changes rapidly, individuals must adapt and learn
to meet everyday demands. In order to survive and thrive, teachers must be able to adjust, and enhance their
knowledge and skills to meet evolving needs. To enable this, like other countries in Australia Teaching Teachers
for the Future (TTF) (ALTC & ACDE, 2011) and in the US Preparing Tomorrow’s Teachers for Technology
(Polly et al, 2010), Ministry of Education in Turkey invested in technology integration projects, such as Movement
of Enhancing Opportunities and Improving Technology (FATIH) Project. In addition to the technology integration
into in-service teacher training, adding some technology courses into teacher education programs enables preservice teachers to achieve and demonstrate competence in the effective and innovative use of ICT’ in order to
‘improve student learning’. For instance, in English Language Teaching program the courses such as Computer I
and II provide knowledge and experience on basic usage of computers, then, the Computer Assisted Language
Education course provides technology integration into ELT. While in some educational institutions abroad, such
as in Denmark, educated personnel offer courses on specific applications in line with TPACK in pre-service teacher education programs, in Turkey both in-service and pre-service education lacks this kind of training and up to
the researcher’s knowledge there is no study investigating TPACK in pre-service English language teachers’ education. Training in-service teachers might be a longitudinal study, but in a smaller scale, this present study investigates how the undergraduate education should prepare the pre-service ELTs to integrate technology comparing
the cases both in Denmark and in Turkey.The aim of this study was to explore the ways in which teacher education
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institutions (TEI), specifically English Language Teacher Education programs, prepare pre-service teachers for
integrating information and communication technology (ICT) in their classroom practices both in Denmark and
Turkey. A mixed-method study was conducted to examine the ways in which the development of technological
pedagogical content knowledge (TPACK) was promoted in the existing curriculum in English Teacher Education
programs in Denmark (n=40) and in Turkey (n=65). Data were drawn from semi-structured interviews with the
participants and the TPACK survey was administered. The statistical data will be analyzed through t-test and the
qualitative data will be analyzed through Grounded Theory (Corbin & Straus,2015).The preliminary findings of
this present study might set a sample for pre-service ELT teachers’ technology integration into language learning
in the era of searching how it should be done in teaching and learning English landscape in Turkey and it might
also shed light into revision of projects and contents of the current courses offered in education faculties and the
discourses of schooling and education in Turkey. The discussion will focus on the challenges and opportunities
inherent in understanding how to develop pre-service teachers’ TPACK in the curriculum of Teacher Education
Institutions.
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English Language and Literature department students have to write graduation theses to complete their undergraduate education. However, as the process continues they suffer from a number of problems. ın order to ensure a
smooth transition of the thesis writing process, it is vital that the problems students face, how they tackle these
problems, what their suggestions for the process are must be examined. Therefore, the present study aims at unearthing these problems and eliciting suggestions from students.The study employs a qualitative research design.
Convenient sampling model was used. Tentative results indicate that one of the biggest challenges fourth grade
students faced as they are writing their theses is lack of sufficient linguistic abilities, lack of practice, and technical
issues like inability to reach related sources. Another tentative result of the study is that students' common suggestion to improve the process of undergraduate thesis writing is to spare more time for the process.
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The aim of pre-service teacher education programs is to expose student-teachers to effective teaching strategies
and also experiences. Micro-teaching is one of the ways of promoting self-learning in undergraduate and postgraduate students (Clifford & Edward, 1975; Kamboj, Kamboj, George, & Jha, 2010). According to Gaikwad and
Tankhiwale (2012), self-learning techniques can place student-teachers in forefront of their own learning process,
making learning more effective and meaningful. Microteaching-microlearning exercises are effective methods to
enhance and develop communication, problem-solving, and critical-thinking skills of student-teachers (Popovich
& Katz, 2009). Van Manen (1991, p. 205) argues that “the experience of reflecting on past pedagogical experience
enables me to enrich and to make more thoughtful my future pedagogical experience”. Micro-teaching provides a
friendly and supportive environment for all pre-service teachers to practice their instructional skills, receive feedback about their performance, reflect on that feedback, and use this information to improve their teaching (Wilkins,
Shin, & Ainsworth, 2009). It also provides an opportunity for pre-service student-teachers to think critically about
their practices and classroom activities and maybe to change some of their approaches. There have been research
indicating that microteaching is useful, pre-service teachers can gain much in ease of using microteaching and that
their views on teaching can improve much with the help of microteaching. However, during the micro-teaching
the supervisor sits and observes the performance of student-teacher and take notes about his/her faults in order to
correct the student-teacher after micro-teaching. The goal of the supervisor is to help the teacher-student to improve his/her teaching skills. Sometimes micro-teaching and receiving feedback from supervisor is not enough in
getting the mastery of teaching skills because the pre-service teacher is deprived of the opportunity to see his/her
errors. So, using technology in micro-teaching can be beneficial. One of these effective technologies is using video
recording during micro-teaching course. It provides a much more accurate and complete record than a written or
audio recording. Joshi (1976) explains that micro-teaching is crucial in training pre-service teachers and the inclusion of video recording helps to improve the learning of basic teaching skills. Samuels and Betts (2007) say that
video recording offers opportunities to revise incidents. It also provides time to think further and expand the initial
view. Moore, Walsh, and Rísquez, (2007) believe that “undertaking to look at yourself through other people’s eyes
is a revealing and sometimes disturbing exercise” (p. 15). It helps pre-service student-teachers to explore their
strengths and weaknesses and experience self-consciousness. Also, it allows them to review their video over and
over again by their classmates and colleagues in order to receive their suggestions and feedbacks. Getting feedback
from peers may enhance pre-service language teachers’ performance skills. Being an explorative case study, the
sample for the study comprised 32 pre-service language teachers taking the `Teaching Language Skills` course
during the academic year 2014-2015. Data were collected from focused group interviews, reflective papers, openended questionnaire and observation reports. The researcher/instructor of the course set up a video in the classroom
and left it there during a few lessons in order to make pre-service language teachers become familiar with it. Each
student’s 10 minute microteaching sessions in the class were video recorded and each student was given pre watching video and post watching video questionnaire based on open-ended questions. The questions involved the
elements of micro teaching session such as classroom management, giving feedback, using target language in
class, conducting activities. Inter-rater reliability was provided in transcribing and coding the data. The qualitative
data from the interviews, student papers and classroom observations were analyzed using inductive analysis procedures. The main goal in data analysis was to describe the learning context and participants and then to analyze
the data for the recurring themes. The emerging themes reflected pre-service language teachers’ perceptions on
their microteachings based on video recording. Data from the sources were triangulated to ensure the reliability of
the data collected. This study revealed that using technology like video-recording in micro-teaching can help preservice language teachers to observe themselves and their performances during micro-teaching courses. This can
offer them the opportunity to get the supervisor’s feedback about their microteaching performance. They can also
become aware of their progress and improvement over time through revising the video-recordings. Pre-service
language teachers at the department of ELT as a result of video recording microteaching practices remark that they
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changed their perceptions about their teaching after watching video sessions. Self-monitoring enabled them to
realize their strengths and weaknesses so that they could easily compensate for the lacking skills or theoretical
information accordingly. The participants also state that they improved in each of the following practices and they
mentioned that when they grasped their weaknesses on the video sessions, they resolved the problem and avoided
themselves to do so in their second microteaching practice. However, some of the pre-service language teachers
stated that video recording created anxiety and excitement, which decreased their management skills in class.
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Environment has become the focus of attention in the world’s agenda due to the global warming, depletion of
natural resources, environmental deterioration, extreme diseases caused by environmental disasters and many other environmental problems emerged since the last decades As stated clearly in the early reports of the World
Commission on Environment and Development (WCED, 1987) and in the United Nations Environment Programme (UNEP, 2005). As a result, many researchers, local, national and international institutions focused on the
conditions for environmental quality or environmental concern. Although there has been a relatively increasing
awareness as a consequence of environmental problems, in the recent years, it was recognized that humans are not
immune to ecological constraints and future generations and the ecosystem are in danger (Erdogan, 2009; Erten,
2012). It is generally agreed that change can come about if people develop positive attitudes and in this regard it
is clear that the need for education to make people aware of their negative impacts on the nature could only be
realized through effective environmental education in primary, secondary, tertiary and higher levels and both in
formal and non-formal settings as stated in the 10 Point Action Plan of the Tallories Declaration of the Association
of University Leaders for a sustainable Future (AULSF). Urgent need for sustainability education was also emphasized by the Bologna Process (Sustainable Bologna, 2005). In addition, despite the fact that Common European
Framework (CEF) (Trim et al. 2001) suggests “environment” and “nature” as everyday language teaching topics
and movies of any kind, including documentaries, as common materials, they are still not considered as canonic
parts of language teaching in Turkey, and even in many developed countries for foreign language teachers and
educational institutions (Leitzke-Ungerer, 2009; Thaler 2007; Seeger, 2011) due to the lack of a number of instructional, physical, financial, logistical etc. factors (Toth, 2010). Studies on the use of film material in foreign
language education (FLE) show that feature films are dominantly used and preferred besides developing language
skills for transmitting cultural content exchanging cross-cultural values (Schwerdtfeger, 1989; Lay 2007; Seferoğlu, 2008). In fact the potentials of the environmental documentary movies, such as increasing (environmental)
values and attitudes in addition to developing linguistic skills are accepted theoretically and suggested by some
researchers (Küchler, 2009; Melin, 2013; Thaler 2007) and language institutions, e.g. CEF. However, studies investigating the implementation of documentary movies in teaching of German as foreign language are very limited.The participants were a total of 76 pre-service German teachers (61 females, 15 males) from two state driven
universities in Turkey. None of the participants have received environmental education before. In addition, although they have watched various documentaries (e.g. animals, science and technology) they haven’t watched documentaries with environmental content. Although there are many research tools to record the conceptions and attitudes of individuals or groups, the RNEP has been widely used successfully in the last decades to measure, classify,
and better understand the values, attitudes and ecological worldviews of the individuals or groups in respect of a
variety of socio-demographic attributes. The RNEP scale was translated to and its validity and reliability tests were
made by Erdogan (2009). Also the Turkish version of RNEP has been used widely by many researchers such as
Ardahan (2012), Aytaç & Öngen (2012), Demirel et al. (2009) and many others. Thus, Turkish version of the
RNEP was used in the present study. The revised NEP scale consists 15 items that relate to five factors (fragility
of nature’s balance, possibility of eco-crisis, anti-anthropocentrism, anti-exemptionalism, limit to growth. Each of
the five subscales has three items. Eight odd-numbered items of the Revised NEP Scale were worded so that the
agreement indicates a pro-ecological view, and the seven even-numbered were ones worded so that the disagreement indicates a proecological worldview. The collected data were analyzed using SPSS (Ver. 21.0). The comparisons were made according to demographic variables such as gender, age and language level when determining
the NEP levels and the contribution of the documentary movie to the environmental attitudes of pre-service teachers.The results of the pre and posttests that were administered show that the environmental documentary movie
activities contributed greatly to the pre-service German teachers’ attitudes towards environment.
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Bona Uyarlamalarının Vurgu Kusurlarının Düzeltilmesi Amacıyla Bir Ses Eğitimi Yöntemi Olarak
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Gerek solfej gerek de bona çalışmalarının önemli bir uygulama alanı ses eğitimidir. Çünkü ses eğitiminde insan
sesinin kullanımıyla birlikte müzikal seslerin algılanması söz konusudur. Ses eğitiminde müziksel yazının doğru
sesler ve ritmik kalıplarla okunması önem taşımaktadır. İtalyan şan hocaları bunun önemini anlayıp 17. yüzyılda
öğrencilerine seslerini kullanma becerileri ve süsleme sanatında ustalık kazanmaları amacıyla metinsiz eserler
bestelemişlerdir. Günümüzde bu eserler ses egzersizi olarak adlandırılmaktadır. Bu vokal “ricercare”ler (ses kullanımına özel bestelenmiş eşlikli ya da eşliksiz besteler) genellikle iki bölümden oluşan basit polifonileri söylemek
için yapılan egzersizlerle bağlantılıdır. Bu dönemde Ricercareler sık sık basılıyor olmasına karşın, yeni solfejler
nadiren basılmaktaydı. 18.yüzyıl’da (1795) Paris Konservatuvarı’nın solfejde egzersizi keşfi, müfredatın temeli
olarak kabul edildi. 19. yüzyıl boyunca solfej müzisyenler tarafından sistematik biçimde geliştirildi. Fransızların
İtalyan eğitim metodlarına olan ilgisi solfejin tüm Paris’te yayılmasına sebep olmuştur. Aslında bireysel ses eğitimi
ve şan derslerinde uygulamaların kökeni de bu uygulamalara dayanmaktadır. Fakat günümüzde ses eğitimcileri bu
bilgilerden yoksun olarak usta-çırak ilişkisi ile öğrendikleri şekilde ses egzersizleri yapmaktadırlar. Yapılan çalışmalar ezber şeklinde olduğundan solfej ve söylenilecek olan şarkıların bağlantısı kurulamamaktadır. Örneğin bu
çalışma da kullanılan metinsiz eser örneklerinden Giuseppe Concone tarafından bestelenen ve kendi ismiyle anılan
“Concone” egzersiz kitabının önsözünde ilk 25 alıştırmanın solfej olarak söylenilmesi niyetiyle bestelendiği; İtalyanca isimleriyle ilişkilendirilen (do,re,mi,fa,sol,la,si) her bir notanın telaffuz edilmesi, söylenilmesi ve soluk verirken her bir tonun eşit/süresince, temiz/ perde değerinde, sesin şiddetiyle ve doğru bir tonlamayla uygulanması
gerektiğini belirtmiştir. Bu örnekte de görüldüğü üzere solfej çalışmaları ve ses egzersizlerinin ilişkisi çok açıktır.
Nota isimlerinin sesin süresi, perdesi, şiddeti ve tonlaması gözetilerek konuşulması ve dolayısıyla söylenmesi gerekmektedir. Şarkı söyleme eğitimi ses eğitiminin gereklerine uygun bir şekilde bireylere doğru, güzel ve etkili
şarkı söylemeyle ilgili davranışların kazandırıldığı, şarkı öğretimini de içine alan, özellikle de özengen ve örgün
müzik eğitimi kapsamında uygulanan bir eğitimdir. Bu tanımdan yola çıkarak bir şarkı söylemeye çalışırken ilk
adımda nota adlarının ünsüzlerini vurgulayarak konuşmanın, ikinci adımda şarkı sözlerinin heceleri ve kelimelerinin ünsüzlerini vurgulayarak (sesin doğru şiddet ve sürede çıkması) doğru entonasyonun (özellikle ünlülerde
sesin doğru perde, şiddet, sürede çıkması) sağlandığı ifade edilebilir. Dolasıyla bireylerde doğru, güzel ve etkili
şarkı söyleme becerisinin ancak bu şekilde sağlandığı ifade edilebilir. Bu düşüncelerden hareket edilerek yapılan
çalışmada ise bona çalışmalarındaki gibi ritmik yapıları tanıtmaya çalışarak, solfej hecelerinde özellikle ünsüzlerin
konuşulmasına çalışılmıştır. Çünkü ünsüzlerin konuşulmasıyla ritmik yapıların doğru bir şekilde oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca solfejde konuşulmayan sesler ve hecelerin konuşulması için ezgi tekrarı adı verilen bir çalışma
uygulanmıştır. Bu çalışma ile özellikle solfejde kullanılmayan b, c, h, n, p, q, v, z ve u gibi sesler ile kullanılan
sesler kombine edilerek kullanılmıştır. Örneğin; na, sa, se, si, va, za, ze, vb. hecelerle uygulama yapılmıştır. Günümüzde bedensel hareket içeren müzik eğitiminin işitme becerilerini geliştirmede geleneksel müzik öğretimine
göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise uygulanan nota bonası ve ezgi tekrarı çalışmaları bu
nedenle adımlayarak çalışılmıştır. Her bir heceye ya da cümleye bir adım gelecek şekilde çalışmaların uygulamaları yapılmıştır. Benzer çalışmalar araştırmacının doktora tezinde de nefes çalışmaları uygulanırken denenmiştir.
Bu çalışma bireysel ses eğitimi dersini alan öğrencilerin bireysel ses eğitimi dersinde ses gruplarına uygun bir
şekilde seçilen parçaları söylerken yaşadıkları problemlerden ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin özellikle parçaları çalışırken solfej ile ilgili yaşadıkları sorunlar dersi olumsuz etkilemiştir. Bu problemlerin kaynağında öğrencilerin
bölüme kısa bir süre içinde hazırlanmaları dolayısıyla solfej ve uygulamalarına yeterince zaman ayırmadıkları
görülmüştür. Bu problemler ders içerisinde çözülmeye çalışılırken uygulamaların başlangıç ve gelişim aşamasında
ders içerisindeki gözlemler ve bu gözlemlere dayanarak alıştırmalar uygulanmıştır. Ders içerisinde uygulamadan
çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yönelik uygulayıcının tek başına uygulama sürecini belirlemesinden
dolayı bu çalışma eylem araştırmasının mantığına uymaktadır.Bu çalışmada solfejdeki heceleri konuşmadan ritmik
yapının ortaya çıkmadığı görülmüş bu sebeple bona çalışmaları esas alınarak bir ses eğitimi yöntemi geliştirilmiş
ve uygulanmıştır. Çalışma bu ders içerisinde yapılan uygulamaları ele aldığı için bir eylem araştırmasıdır. Bu
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sebeple nitel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmada Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümünden bireysel ses eğitimi dersini alan 20 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler önce kamera kaydına
alınmış ardından uzmanların görüşü alınarak oluşturulmuş yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Ayrıca çalışmalar uygulanırken bireysel ders izleme tutanağına da notlar alınmıştır. Toplanan verilerin yoğunluğundan dolayı içerik analizi MAXQDA plus 11 ile yapılmıştır.Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan öğrenciler bonanın bir ses eğitimi yöntemi olarak kullanılmasında fayda görmüşlerdir. Özellikle bireylerin bir çalgı eşliğinde ritmik yapıya uyarak çalgıyla uyumlu şekilde, doğru tonlamayla sesleri çıkartabildikleri
görülmüştür. Bu heceler konuşulmadığında ise solfej dersinde bireylerin başarı sağlamakta zorlandıkları görülmüştür. Dolayısıyla bona çalışmaları esas alınarak bir ses eğitimi yönteminin ileride diğer eğitimciler tarafından
da uygulanması beklenmektedir.
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How to Spot Artistic Talent
Yrd. Doç. Dr. Rasım BASAK
Uludağ Üniversitesi

Talent identification in art has been one of the problem areas in art education. Because of subjective nature of art;
many question whether there are particular ways of identifying artistic talent especially in earlier stages in life and
education. This is a major problematic in which we have to question, clarify and design our educational approaches
accordingly. In an artwork looking for something further than likes and dislikes by the viewer has been an issue.
Especially for Fine Arts and Art Education schools around the globe, there are varying approaches to identify
artistic talent and to select students. There have been traditional approaches in Turkish Higher Education Institutions depending mostly on drawing ability tests either from a model or imagination-based descriptive drawings as
particular ways of talent identification. Most Fine Arts Schools in Turkey require especially one particular style
of drawing, and many students take private drawing classes to learn this particular drawing style. There is a need
to clarify how we can identify artistic talent and what we need to look for in a child’s or student’s artworks and/or
drawings. We also need to examine and learn whether traditional ways of talent identification have value and
faults. The term ‘accountability’ has been a questioned measure in educational settings; however we need clear
and understandable measures in artistic talent identification. Especially nowadays Higher Education student admission conditions are going through changes in talent-based majors in Turkey; and it has been debated whether
some artistic talent-based majors should require artistic talent exams as admission criteria, such as Interior Design
and Architecture and other Fine Arts majors. During a few decades Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences has attracted great attention and Visual-Spatial ability is described as one of these intelligences. VisualSpatial ability can be described within a wide-spectrum and it can be that artistic talent identification may require
methods and approaches further than drawing ability tests.Methodology: This study is designed as a phenomenology based on qualitative measures and approaches. Artistic talent is a phenomenon debated largely based on
cultural traditions that are shared through experiences. The experiences of art teachers will be collected through a
qualitative instrument¬–interview questions. The information being collected will be then, bracketed, analyzed,
and compared to identify the essence or essences of the phenomenon–artistic talent–. Experience and mastery in
art making processes and also in art education has importance to describe nature of artistic talent. The method
employed will make it possible to identify specific nature of artistic talent based on views and experiences of
Turkish art teachers. The interview questions were designed to bracket direct experiences from tradition or believe.
Talent identification in art has been a challenging subject, within this scope; several instances and experiences of
art teachers used to gain a sense of its general nature. Interview questionnaire was designed to clarify what exactly
art education professionals look for in a student or artwork to spot artistic talent, and whether or not we can describe
particularities in the identification of artistic talent. The information collected is expected to pinpoint common
universal identification measures, and so can contribute to the body of knowledge in the design and development
of assessment tools in the field.Findings of this study are expected to clarify specific characteristics of artistic
talent. While drawing ability is commonly accepted as a sign of artistic ability, the information collected will
clarify whether drawing ability is a true sign of artistic ability and if so, what particular characteristics we need to
look for in a drawing. Whether painting or use of color can be sign of artistic talent and if so what exactly should
we look for? Are there any other characteristics beside drawing and painting talent? The results can reveal significant information so that we can develop certain parameters to identify artistic talent. It may be that certain personality characteristics or behavior can be attributed to artistic talent. Certain talent in some other areas may also
be a sign of artistic talent. Nature and dimensions of artistic talent can be further explored and the study also may
have surprise findings.
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Inovative Düşünen Bir Kadın Sanatçı Kimliği İle Kathe Kollwitz
Doç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ
Dicle Üniversitesi

Arş. Gör. Rabiha ARSLAN YILDIRIM
Tunceli Üniversitesi

İnsan kaynaklarının yaşanılan çağın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yetiştirilmesinde kadınların önemli
rolleri üstlendiği bilinmektedir. Kadının anne olması halinde ise aile merkezinden toplumsal çevreye yayılan bir
etkiyle sözü edilen rolün daha da önemsenmesi gerektiği de açıktır. Bu bakımdan rol-model olmuş kadınların,
özellikle de sanatçı kadınların, eğitimde innovative arayışların yaşandığı günümüzde bilinmesi ile yaşam tarzlarının tartışılması, çözüm bekleyen bir proplem olarak ele alınmalıdır. Tarihin her döneminde yaşanan toplumsal
adaletsizlikler, sınıf ayrımcılığı, toplumsal sömürü, insanları bunlara karşı ayakta durabilmek için sürekli bir mücadeleye itmiştir. XIX. yüzyılda Avrupa’da, sanayileşmenin hızla büyümesi ile üretim artmış ve kentler de buna
paralel olarak büyümeye başlamıştır. Üretimde makineleşmeye geçilmesi sonucu artık insan gücüne ihtiyaç kalmamış ve köyden kentlere iş için göçler başlamış, yoksul ve ezilen işçi sınıfını beraberinde getiren kapitalizm
doğmuştur. Kapitalist düzende sınıflaşmanın başlamasıyla burjuva ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Zenginler sınıfı
sanayileşmenin de etkisiyle daha da zenginleşmiş, işçiler ise daha da fakirleşmiştir. Fabrikalarda çalışan işçi sınıfı
yaşamını sürdürebilmek ve daha fazla para kazanabilmek için eve iş götürerek, zamanının çoğunu çalışmakla geçirmektedir. İşçi, bu adaletsizliğe bir son vermenin yollarını bulmak için bu sömürüye başkaldırmaya başladığında,
başta bilinçsizce hareket etmiştir. Fakat zamanla bilinçlenmiş, örgütlenmeye ve sonunda sendikalaşmaya gitmiştir.
Bu toplumsal sorun sanat üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Bu sömürü ortamında yaşanan toplumsal olaylara
duyarsız kalamayan sanatçılar, eserlerine konu edinerek tüm dünyaya duyurmayı amaçlamışlardır. Tarihte yaşanmış ve yaşanmakta olan, olumlu ve olumsuz bütün toplumsal olaylar sanatın ilgi alanına girmektedir. Sanatçıların
toplumsal olaylara gerçekçi yaklaşımı; toplumsal gerçekçiliği ortaya çıkarmıştır. Gerçekçiliğin tarihsel gelişimi ve
kilometre taşları olarak özellikle; XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile kapital Avrupa’nın oluşumu, aristokrasinin
elinde tuttuğu değerleri Fransız Devrimi ile burjuvazinin ele geçirmesi gösterilebilir. Burjuva kesiminin bir eleştirisi olarak toplumsal gerçekçilik, XIX. yüzyılın ikinci yarısında, artan işçi sınıfının hak ve özgürlüğünü haykırdığı devrimler ile gerek sanat, gerekse siyaset alanında varlığını göstermiştir. Bu araştırmada; duyarlı bir anne ve
mücadeleci bir kadın olarak Kollwitz’in eserlerinde, yaşadıkları, tanıklık yaptığı olayları, toplumsal ve eleştirel
gerçekçi bir dille topluma sunmuş olduğu ürünlerindeki profesyonelliği tartışılmaya açılmıştır. Savaşın, şiddetin,
toplumsal adaletsizliğin ve siyasi olayların çok yoğun yaşandığı XX. yy. Almanya’sında Baskı resim ve Heykel
sanatçısı Kathe Kollwitz; eserleriyle sorunları irdelemiş ve bir kadın olarak gerçek öncü bir sanatçı olduğunu kanıtlamıştır.Bu çalışmada amaç, kongrenin temasına da uygun olarak Alman Ekspresyonist Käthe Kollwitz’in sanatçı kimliğinin hangi koşullarda oluştuğu üzerinde kuramsal bir çalışma yapılmıştır. Geniş çaplı bir kaynak taraması yöntemiyle yapılan araştırma ile sanat eğitimine dair eğitimcilere paylaşılacak önemli anekdotlara erişilmiş
ve bilim insanlarının tartışmalarına sunulmuştur. Kadın Sanatçı Kimliği bağlamında ele alınan sanatçı Käthe
Kollwitz’in hayatı, sanat anlayışı, sanatçı kimliğinin oluşum süreci ve bu süreçte üretmiş olduğu sanatsal çalışmalarından bir seçki sanat eleştirisi basamaklarına göre analiz edilmiştir. Bu araştırmada tarama modeliyle probleme
ilişkin kaynaklara erişilerek tarihsel bağlamda analizler yapılmıştır. Nu amaçla gerek görülen bilgiler için elde
edilen kaynak ve veriler taranmış ve XX. yy. baskı resim sanatı, toplumsal- gerçekçilik akımı ve sanatçının bu
bağlamda ürettiği baskı resimlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini; XX. yy. Alman baskı resim sanatı,
Toplumsal- Gerçekçilik akımı ve Kathe Kollwitz’in sanat anlayışı ve baskı resimleri ile bu bilgilerin yer aldığı
kitaplar, tezler, makaleler ve internet kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; çeşitli kaynaklardan
elde edilen bilgiler ve Kathe Kollwitz’in toplumsal-gerçekçilik bağlamda ürettiği litografi ve gravürlerinden oluşan 12 baskı resim çalışması oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynakların
taranması ile toplanmıştır. Elde edilen tüm veriler titizlikle incelenmiş ve Alman baskı resminin XX. yy.’daki
çağdaş gelişimi sürecinde, dışavurumcu bir sanat anlayışıyla eserler üretmiş olan kadın sanatçı Kathe Kollwitz’in,
toplumsal gerçekçiliği yansıtan 12 baskı resim çalışması, sanat eseri eleştiri basamakları baz alınarak analiz edilmiştir.Geçmişten günümüze baskı resim sanatının çağdaşlaşması sürecinde, toplumsal gerçekçi sanat anlayışı ile
hareket eden sanatçı Käthe Kollwitz’in katkılarını ortaya koyabileceğinden ötürü bu çalışmanın önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca sanatçının, ekspresyonizm sanat akımının etkisiyle evrensel değerler çerçevesinde yaratmış olduğu eserlerinin çağdaş sanat anlayışı ile analiz edilmesi de bu çalışmanın önemini göstermekte ve alan
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eğitimi alanlara rol model olabilecek bir sanatçı profili olacağı düşünülmektedir. Käthe Kollwitz’in eserleri incelendiğinde, görülen toplumsal temaların, insanlığın yaşadığı acıların, hezeyanların ön planda olduğudur. Kollwitz
bu yaşamları ve duygu durumlarını anlamak günümüz yaşam serüvenini anlamayı da kolaylaştırabilecektir.
Kollwitz, baskıresim çalışmalarına konu edindiği döneminin toplumsal olaylarını, toplumsal ve eleştirel gerçekçi
bir dille yansıtmıştır. Sanatçının, dönemin ruhuna ışık tutacak nitelikte olan bu baskıresim çalışmaları, yaşadığı
dönemi tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğundan dolayı tarihi belge niteliği taşımaktadır. Günümüze de bu açıdan
bakıldığında söylenecek ve tartışılacak çok konunun olduğu söylenebilir. Sonuç olarak; günümüz toplumunda yaşanmakta olan toplumsal olayların, sanatçının eleştirel bir yaklaşımla yansıttığı kendi döneminin toplumsal olaylarından geri kalır yanının olmadığı gerçeği kaçınılmazdır. Bu durum sanatçının eserlerinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu bizlere göstermektedir. Sanatçı eserlerinde olayları yansıtırken sıradanlıktan uzak, kadın ruhunun egemen olduğu, anne yüreğinin, savaş karşıtlığının ağır bastığı, toplumsal ve eleştirel gerçekçi anlayışla,
kendine özgü bir ifade biçimi yaratmıştır.
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5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Renk Bilgisi Konusunun Öğrenimi İle İlgili Başarılarında
ve Tutumlarında Cinsiyet ve Okul Değişkenlerinin Etkisi
Süleyman AKGÜN
Batman Merkez 16 Mayıs Orta Okulu

Doç. Dr. Fatma EVREN DAŞDAĞ
Dicle Üniversitesi

Eğitim; insanın bütünlük kazanması sürecidir. İnsan; bedensel, fiziksel, ruhsal, sanatsal, çevresel vb. nitelikleriyle
bir gelişim sürecindedir. Bu süreç eğitim ortamında gerçekleşir. Genel eğitimin önemli bir alanı olan sanat eğitimi,
bireyin; tarihî ve doğal çevresini, bütün varlıklarıyla doğayı tanımasını, içinde yaşadığı toplumu anlamasını ve
algılamasını, özünde bulunan cevheri keşfetmesini sağlarken; onu, içinde yaşadığı toplum için dengeli bir ruh
haline sahip, faydalı bir birey hâline getirir. Günümüzde insan ilişkilerinde meydana gelen sorunların temelinde,
teknolojik gelişmelerin getirdiği hızlı yaşamanın etkileriyle duyarlı insan modelinin yeterince geliştirilememesi
yatmaktadır. Bu nedenle artık insanın insani değerlerine sahip çıkması, insan ve doğa sevgisi, dostluk, kardeşlik
gibi bağların geliştirilmesi çabası, bütün eğitim alanları ile birlikte sanat eğitiminin de esas amaçları arasında yer
almalıdır. Bireyin, içinde yaşadığı topluma en verimli şekilde uyum sağlaması için hazırlanacağı yer, eğitim yuvası
olan okullardır. Bu bireylerin imge ve simge yüklü bir dünyanın anlamını çözmeleri ve onu anlamaları için çok
çeşitli yeteneklerini geliştirmelerine yardım eden, genel eğitim programının önemli bir parçası olan sanat eğitimi
dersi görsel sanatlar dersidir. Görsel sanatlar dersi, duyguların ifade edilmesine yardımcıdır. Bireyin rahat olmasında, toplumla iç içe olmasında, paylaşabilen, kolay kavrayabilen, sağlam özgüven sahibi olmasında etkilidir. Sığ
düşüncelerin dışına çıkarak, daha aydın ve geniş düşünebilen bir birey olma yolunda önemli bir unsurdur. Bir
toplumun ilerlemesinde ihtiyaç duyulan en önemli etken, özgür düşünme ortamlarında yaratıcılığa açık, girişimci
ve sorun çözücü bireyler yetiştirmektir. Bu bireylerin yetiştirilmesi için, görsel sanatlar dersine okulların müfredat
programlarında gerekli önemin verilmesi şarttır. Çünkü okul her açıdan bireyi geliştiren ve onu hayata hazırlayan
yer olmalıdır. Öğrenciye yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, öğrenciye aklını, duygularını,
zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak, öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek ve öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırmak görsel sanatlar
dersinin genel amaçları arasında sayılmıştır. Görsel sanatlar eğitimi kapsamında öğrencilere verilmesi gereken
renk bilgisinin, dersin yukarıda sayılan amaçlarına ulaşılması bağlamında önemi büyüktür. Çocuğun cinsiyeti ve
özel okulda olması ya da devlet okulunda olması onun renk bilgisinin öğrenimindeki başarısına ve renk ile ilgili
tutumuna ne kadar etki ediyor? Bu etkinin kız öğrenciler ile erkek öğrenciler; özel okuldaki öğrenciler ile devlet
okulundaki öğrenciler üzerindeki derecesi nedir? Sorularına cevap bulma arayışıyla başlanan bu araştırmanın
amacı, 5. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde öğretilen renk bilgisinin öğrenimi ile ilgili başarılarında ve
tutumlarında cinsiyet ve okul değişkenlerinin etkisini ortaya koymaktır.Bu çalışma uygulamalı bir araştırmadır.
Araştırmanın verileri renk bilgisi başarı testi ve renk tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama araçlarından renk bilgisi başarı testi öğrencilerin renk bilgisini öğrenme düzeylerini ölçecek niteliktedir. Veri toplama
araçlarından renk tutum ölçeği ise öğrencilerin renk ile ilgili tutumlarındaki farklılaşmayı test edecek özelliklere
sahiptir. Araştırma 2012–2013 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma, hazır bulunuşlukları farklı olan iki
gruba uygulanmıştır. Bu grupları devlet okulunda okuyan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma çalışmasına, 59’u devlet okulunda, 41’i özel okulda okuyan öğrenci olmak üzere toplam 100
öğrenci katılmıştır. Her iki öğrenci grubuna, önce renk bilgisi konusunda eğitim verilmiştir. Her öğrenciye birer
adet renk bilgisi uygulaması ve birer adet serbest resim çalışması yaptırılmıştır. Sonra da araştırmanın veri toplama
araçları olan renk bilgisi başarı testi ve renk tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Batman 16
Mayıs Ortaokulunda ve Özel Batman Doğa Ortaokulunda, 5-A ve 5-B şubelerindeki 49’u kız, 51’i erkek toplam
100 öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken; devlet okulu olarak, öğrenci profili açısından mozaik bir yapıya sahip olan Batman 16 Mayıs Ortaokulu; özel okul olarak da kurumsallaşmış bir yapıya sahip olan
Özel Batman Doğa Ortaokulu’nun seçilmesine özellikle dikkat edilmiştir. Böylece araştırmada daha net ve daha
geçerli bulgulara ulaşılacağı öngörülmüştür. Araştırma çalışması boyunca uygulanan etkinlikler ve veri toplama
araçlarının uygulamasının yapıldığı günlerde her iki gruptaki öğrencilerin tamamı derse devam etmiştir.Renk bilgisinin öğreniminde kız öğrencilerin erkek öğrencilere, özel okuldaki öğrencilerin de devlet okulundaki öğrencilere göre daha etkin olduklarına ve renk bilgisini daha iyi öğrendiklerine ilişkin bulgulara; renk ile ilgili tutumlarında kız öğrencilerin erkek öğrencilere, özel okuldaki öğrencilerin de devlet okulundaki öğrencilere göre daha
tutarlı ve renklere karşı daha duyarlı olduklarına ilişkin bulgulara ulaşılan bu araştırmanın; görsel sanatlar dersi
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alanında program yapan uzmanlara ve eğitimcilere yararlı olacağı düşünülmektedir. Söz konusu çalışmanın, renk
ile ilgili bilimsel yazılar yazacak araştırmacılara ve görsel sanatlar dersinin bireye sağladığı faydalar konusunda
yapılacak araştırma çalışmalarına yardımcı olacağı beklenmektedir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreci İle İlgili
Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Özlem KORAY
Bülent Ecevit Üniversitesi

Arş. Gör. Canay PEKBAY
Bülent Ecevit Üniversitesi

Arş. Gör. Bengisu KAYA
Bülent Ecevit Üniversitesi

Yirmi birinci yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı ve yenilikçi değişimler, bir yandan
eğitim sistemini değişmeye ve gelişmeye zorlarken diğer yandan da toplumların ve bireylerin eğitime olan bakış
açılarında, eğitimden beklentilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır (Oğuz, 1993). Herhangi bir konu alanında öğretmenlik yapmak isteyen bir kişiden; öğreteceği konu alanı ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
davranışları, en az öğretmenlik yapacağı öğretim düzeyine yetecek derecede edinmiş olması, öğreteceği konu alanı
ile diğer konu alanları arasında var olan ilişkileri kavrayacak ve gerektiği takdirde onlardan yararlanabilecek kadar
genel kültür donanımına sahip olması, bunun yanı sıra, hangi özelliklere sahip öğrencilere, hangi şartlarda, hangi
araç ve yöntemleri kullanarak nasıl daha iyi öğretebileceğini öğrenmiş olması beklenmektedir (Çilenti, 1983). Bu
durum, ilerleyen süreçte eğitimde kalitenin artırılmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimde kaliteye karşı uluslararası
dikkatin yoğunlaşmasının, eğitimde iyileştirme kavramlarını; girdi, işlem, çıktı şeklinde açıklanabilen eğitimsel
gelişmeleri ve eğitime yönelik tartışmaları değiştirdiğini belirten Adams (1998), süreç olarak kalitenin, sadece bir
girdi ya da sonuç olarak değil aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve diğer eğitimciler arasındaki kurum içi etkileşimin doğasının, program, okul ya da sistemin "yaşam kalitesi”ni belirlediğini ifade etmektedir. Benzer şekilde Yıldız ve Ardıç (1999) da, kalite geliştirmenin, eğitim süreci içindeki bütün faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini gerektirdiğini ifade etmiştir. Eğitimde kalite ile ilgili her eğitim durumunda yer alması gereken ve öğretim hizmetlerinin niteliğini belirleyen başlıca dört öğe; ipuçları, öğrenci katılımı, pekiştirme, dönüt ve düzeltme olarak ifade
edilmektedir (Erişen, 1997). Bu dört öge arasında “geri bildirim” olarak da adlandırılan dönüt-düzeltme, öğrenmeyi etkileyen ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan değişkenlerdendir. Geri bildirimin, öğrenme ve başarı üzerindeki en önemli etkenlerden biri olduğu ifade edilmektedir (Hattie ve Timperley, 2007). Dönüt (geri bildirim),
öğrencilere öğrenmelerinin doğruluğuna, yanlışlığına ya da eksikliğine ilişkin verilen mesajların tümü olarak değerlendirilir (Oğuz, 1993). Borophy, dönütlerin öğrencilerin temel hedeflere göre ilerlemelerini değerlendirmelerine, hatalarını anlamalarında ve yanlışlarını düzeltmelerinde yardımcı olması gerektiğini ifade etmektedir (Demir
ve Bedir, 2005). Öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerin hemen ardından değerlendirilmesi önemlidir (Sünbül,
Gündüz ve Yılmaz, 2002). Eğer öğrenci istenen davranışı yapamıyor ya da eksik yapıyorsa, ona eksiklikleri ve
hataları hakkında açıklayıcı bilgilerin verilmesi gerekmektedir (Sönmez, 2007). Öğrencilere dönüt verilmediği
takdirde, doğru davranışların devam etme sıklığı azalır, yanlış davranışlar pekişebilir ve belki de öğrenci dersten
soğuyabilir (Tok, 2007). Öğretmenlerin derslerinde dönüt-düzeltme sürecini doğru bir şekilde uygulayabilmeleri
için, geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının dönüt düzeltme ile ilgili ne düşündükleri büyük önem
taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, fen bilgisi eğitimi öğretmen adaylarının ders materyali hazırlamada
dönüt düzeltme süreci ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden
olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Çalışma, 2014–
2015 öğretim yılında Batı Karadeniz’deki bir kamu üniversitesinin Eğitim Fakültesi 3. sınıfında öğrenim gören
toplam 36 fen bilgisi öğretmen adayı ile “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğretmen adayları ikişer kişilik gruplar halinde her hafta belli bir konuda altı adet iki boyutlu materyal hazırlamıştır. Bu konular; çalışma kâğıtları, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram haritası,
kavram ağı, anlam çözümleme tablosudur. Öğretmen adaylarının yapmış oldukları materyaller her hafta değerlendirmeye alınıp, öğretmen adaylarına not verilmiştir. Öğretmen adaylarına materyallerini dönütler doğrultusunda
düzeltmeleri için bir hafta süre verilmiştir. Bir haftanın sonunda almış oldukları notları yükseltmek isteyen ve
materyallerini dönüt-düzeltme sürecine tekrar veren öğretmen adaylarının materyalleri bir kez daha değerlendirilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının ders materyali hazırlamada dönüt-düzeltme süreci ile ilgili görüşlerini
belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda, öğretmen adaylarının
dönüt-düzeltme uygulaması ile ilgili olumlu düşüncelerini, olumsuz düşüncelerini, öğrenmenin kalitesine etkisi
ile ilgili düşüncelerini ve meslek hayatlarında kullanmayı düşünüp düşünmedikleri ile ilgili düşüncelerini ortaya
çıkarmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yazılı açıklamalar
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nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir.Çalışma sürecinde
elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun ders materyali hazırlamada dönütdüzeltme sürecine ilişkin olumlu görüş bildirdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının dönüt-düzeltmenin avantajları hakkındaki görüşlerine dayanarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Konunun daha iyi anlaşılması, motivasyonun
artması, uygulamaların daha etkili ve verimli hale gelmesi, eksikliklerin anlaşılması, derinlemesine araştırma yapmaya yönlendirmesi, yaratıcı düşünmeyi sağlaması, tam öğrenmenin gerçekleşmesi, not yükseltme imkânının olması, meslek hayatlarına başladıklarında öğrencilerinin daha iyi anlaması için doğru cümle kurma, materyal hazırlamayı öğrenme, ödevi ilk seferde tam ve doğru yapmaya yönlendirme, fikir alışverişi yapma. Çalışmadan elde
edilen bulgular, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun meslek hayatlarında dönüt-düzeltme sürecini kullanmak istediklerini göstermiştir. Bunun yanında dönüt-düzeltmenin dezavantajı olarak az sayıda öğretmen adayı;
sürecin yorucu, zaman alıcı, masraflı olduğu, sürenin sınırlı olması yönünde görüş bildirmişlerdir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde, dönüt ve düzeltme sürecinin eğitimin her kademesinde uygulanmasının, elde edilen sonuçların dikkatli bir şekilde incelenmesinin, eğitimin kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Çalışmada katılımcılar fen bilgisi eğitimi öğretmen adaylarıdır. Farklı örneklem gruplarında da benzer çalışmaların yapılması önerilir.

KAYNAKÇA
Adams, D. (1998). Eğitimde kalitenin tanımlanması (N. Cemaloğlu, Çev.). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14, 233-248.
Çilenti, K. (1983). Eğitim fakülteleri için bir “eğitim teknolojisi merkezi modeli”. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1), 207-216.
Demir, S. ve Bedir, G. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretiminde öğretmenlerin dersin geliştirme
bölümü etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 473–488.
Erişen, Y. (1997). Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Eğitim Yönetimi, 3(1), 45-61.
Hattie, J. ve Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77 (1), 81–112.
Hergüner, G. (1998). Eğitimde toplam kalite uygulamasının sağlayacağı yararlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 13, 11-22.
Oğuz, A. (1993). Fen öğretiminde ipuçları ve dönüt-düzeltme işlemlerinin erişi düzeyine etkisi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. (13. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Sünbül, A.M., Gündüz, Ş. ve Yılmaz, Y. (2002). Gagne’nin öğretim etkinlikleri modeline göre hazırlanmış bilgisayar destekli öğretim uygulamasının öğrencilerin erişi düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 379-404.
Tok, Ş. (2007). Öğretme-öğrenme strateji ve modelleri. Doğanay, A. (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri. (2. baskı).
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldız, G. ve Ardıç, K. (1999). Eğitimde toplam kalite yönetimi. Bilgi, 1, 73–82.

Anahtar Kelimeler:Dönüt, düzeltme, materyal hazırlama, öğrenci görüşleri, fen bilgisi öğretmenliği.

839

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Örgütsel Sinizmleri Arasındaki İlişki
Mehmet ÇANAK
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitim ulusların önem verdikleri konuların başında gelmektedir. Öyle ki eğitime yapılan yatırımlar ve kamu harcamaları devletlerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’ de kamu sektörüne bakıldığında en fazla
çalışanın eğitim sektöründe olduğu görülmektedir. Eğitim sektörü diğer sektörlerden farklı olarak daha dinamik,
etkilediği gruplar olarak daha geniş kesimleri içine alan bir yapıya sahiptir. Eğitim etkinliklerinin merkezinde okul
bulunmaktadır. Türk milli eğitiminin temel amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için öğretmenler ve okul yöneticileri
başta olmak üzere her kademedeki yöneticilerin üzerine çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda
örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların örgütlerini sevmeleri, orada çalışmaktan memnuniyet
duymaları, kendilerini örgütün bir parçası olarak görmeleri ve örgütlerine karşı bağlılık hissetmeleri önem taşımaktadır. Okulun kendisinden beklenen hedefleri gerçekleştirilebilmesi için iyi bir organizasyon, yönetim ve yönlendirme sistemine ihtiyaç vardır. Bunu sağlayacak olanların başında da okul yöneticileri gelmektedir. Okul yöneticilerinin örgütlerine bağlılıklarının üst seviyede olması olumlu okul kültürünün oluşmasına, insan ilişkilerinin
gelişmesine, çalışma ortamının istendik hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Örgütsel bağlılık; örgütsel amaç ve
değerleri kabullenme ve bunlara güçlü bir inanç duyma, örgütsel amaçların başarılması yönünde fazladan çaba
harcama, örgüt üyeliğini devam ettirme yönünde güçlü bir istek duyma, çalışanların örgütsel amaç ve değerlerine
yüksek düzeyde inanması ve kabul etmesi, örgüt amaçları için yoğun gayret sarf etme isteği ve örgütte kalmak ve
örgüt üyeliğini sürdürmek için duydukları güçlü bir arzu şeklinde tanımlanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990). Tüm
örgütler üyelerinin bağlılık düzeylerini artırmak istemektedirler. Örgütsel bağlılığın örgüte olumlu bir etkisinin
olduğu söylenebilir. Örgütsel bağlılığın tanımlarında örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık eksikliğinde ortaya çıktığı
görülmektedir (Steers,1977: Akt., Yıldız, 2013). Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasında bazı farklılıklar olduğu gözlenmiştir (Dean, Brandes
ve Dharwadkar 1998). Bilişsel boyut kapsamında örgütsel sinizmde işgören, örgütün dürüstlükten ve bütünlükten
eksik ve uygulamalarında bütünleşme eksikliği olduğuna inanmaktadır. Örgütsel bağlılıkta ise, işgören kişisel değer ve amaçlarının, örgütün değer ve amaçları ile benzer olup olmadığını incelemektedir. Davranışsal boyut kapsamında; örgütsel sinizm çalışanların örgütten ayrılıp ayrılmama konusundaki kararsızlıklarını içerirken, örgütsel
bağlılık çalışanların örgütte kalma niyetini içermektedir. Duyuşsal boyut kapsamında; örgütsel sinizm yaşayan
çalışanların örgütteki deneyimleri sırasında örgütlerine karşı küçümseme ve engelleme gibi duygular yaşarken,
örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanların örgüte karşı sadece örgüte bağlanma ve gurur duymada eksiklik yaşaması
ve örgütle bütünleşmesi daha azdır (Dean vd., 1998). Bu yüzden örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasında
negatif bir ilişki vardır. Dolayısıyla örgütsel sinizmin örgütsel bağlılığı azalttığı söylenebilir (Abraham, 2000).
Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık birbirlerinden farklı kavramlar olmakla birlikte örgütsel sinizm örgütsel bağlılık eksikliğinden daha güçlü bir duyguyu ifade etmektedir (Dean vd., 1998; Kalağan, 2009). Bir eğitim örgütü
olan okulların da başarısının artması için işgörenlerin örgüte olan bağlılıklarının üst düzeyde olması gerekmektedir. Örgütüne karşı sinik tutumlar sergileyen, örgütüne güven duymayan ve bağlılık göstermeyen yöneticilerin
olduğu bir okul, çalışanlar için çekilmez bir ortam olacağı gibi okulda oluşan olumsuz hava okulun tüm paydaşlarını olumsuz etkileyecektir. Böyle bir okuldan örgütsel amaçlarını gerçekleştirmesine beklemek olanaksızdır.
Okulların varlık sebebinin insan yetiştirmek olduğu düşünülürse bu amacı gerçekleştirmek için yüksek düzeyde
motivasyona ve örgütsel bağlılığa sahip okul çalışanlarının olması gerekmektedir. Bunların başında da okul yöneticileri gelmektedir. Okul yöneticilerinin örgütlerine karşı besledikleri olumlu duygu ve düşünceler eğitimin kalitesini, etkililiğini ve verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında okul yöneticilerinin çalıştıkları örgüte bağlı olup olmadıkları ve örgüte karşı oluşturdukları olumsuz tutum ve davranışları okulların ve
dolayısıyla toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.Okul yöneticilerinin
örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında
Kayseri İli merkez ilçelerinde çalışan 359 okul yöneticisinden kullanılabilir veriler elde edilmiştir. Betimsel bir
çalışma olan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, okul yöneticilerinin bazı demografik özelliklerini belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu”, örgütsel bağlılıklarını belirleyebilmek için “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, örgütsel sinizm tutumlarını belirleyebilmek için “Örgütsel Sinizm Ölçeği”
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kullanılmıştır. Yöneticilerin örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek amacıyla Meyer ve Allen (1984-1997) “Örgütsel
Bağlılık Ölçeği” nin Wasti (2000) tarafından yapılan Türkçe uyarlaması kullanılmıştır. Wasti (2000) tarafından
yapılan çalışmada örgütsel bağlılık ölçeği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı duygusal bağlılık için .79, normatif
bağlılık için .75, devamlılık bağlılığı için ise .58 olarak bulunmuştur. Örgütsel Sinizm ölçeği Brandes, Dhalwadkar
ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş, Gamze Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmış olup 13 maddeden oluşmaktadır. Örgütsel sinizm ölçeğinde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyut yer almaktadır.
Bilişsel boyutta beş madde, duyuşsal boyutta dört madde ve davranışsal boyutta dört madde bulunmaktadır. Brandes vd., (1999), bilişsel boyuttaki maddelerin faktör yüklerini 0,63 ile 0,81; duyuşsal boyuttaki maddelerin faktör
yüklerinin 0,75 ile 0,80 ve davranışsal boyuttaki maddelerin faktör yüklerinin 0,54 ile 0,80 arasında değiştiğini
hesaplamıştır. Ayrıca boyutların Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayıları sırasıyla 0,86; 0,80 ve 0,78 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel Sinizm Ölçeğinin güvenirliği, bir iç tutarlılık yaklaşımı olan Cronbach Alpha İç Tutarlılık
Katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı maddelerin toplamı için 0,931 olarak
bulunmuştur. Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayıları sırasıyla 0,913, 0,948 ve 0,866
olarak hesaplanmıştır. Yapı güvenirliği değerleri ise, üç boyutta da 0,70 ve üzerinde hesaplanmıştır. Açıklanan
varyans değerleri de, her üç boyutta 0,50 ve üzerindedir. Tüm bu değerlere göre, ölçeğin güvenilir olduğu belirtilebilir (Kalağan, 2009). Kişisel bilgi formu, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Örgütsel Sinizm Ölçeği’ den elde edilen
veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS 20.00 programında çözümlenmiş, manidarlıklar minimum ,05
düzeyinde sınanmış ve bulgular araştırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmuştur.Araştırma grubunu oluşturan okul yöneticilerinin demografik özellikleri (cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum) betimleyici
frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, sonra ölçeğin alt boyut puanları için ss. değerleri saptanmıştır. Örneklem
grubunu oluşturan okul yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet, medeni durum, değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar için t testi,
mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA),ANOVA sonucu anlamlı bulunan farklılıklarda farkın kaynağını belirlemek için ileri istatistik yöntemlerinden TUKEY testi, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Ölçeğinden almış oldukları puanlar arasında anlamlı
bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır.Yapılan
istatistikî analizler sonucunda, okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre örgütsel bağlılık düzeyleri incelendiğinde;
erkek okul yöneticilerinin duygusal, devam ve normatif bağlılık algıları kadın okul yöneticilerinin algılarından
anlamlı düzeyde yüksektir. Medeni durum değişkenine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; bekâr okul yöneticilerinin
duygusal, devam ve normatif bağlılık algıları kadın yöneticilerin algılarından anlamlı düzeyde yüksektir. Mesleki
kıdem değişkenine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; 5 yıla kadar kıdemi olan okul yöneticilerinin duygusal bağlılık
ve normatif bağlılık algıları, 11-15 yıl kıdeme sahip yöneticilerin duygusal bağlılık ve normatif bağlılık algılarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu, 5 yıla kadar kıdemi olan yöneticilerin devam bağlılığı algılarının, 6-10 yıl ve
11-15 yıl kıdeme sahip yöneticilerin devam bağlılığı algılarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.
Okul yöneticilerinin örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyetlerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; örgütsel sinizmin
davranışsal sinizm alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. Kadın okul yöneticilerinin bilişsel ve
duyuşsal sinizm algıları erkek okul yöneticilerinin algılarından anlamlı düzeyde yüksektir. Medeni durum değişkenine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; evli okul yöneticilerinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm algıları
bekâr yöneticilerin algılarından anlamlı düzeyde yüksektir. Mesleki kıdem değişkenine ilişkin sonuçlar incelendiğinde; örgütsel sinizm alt boyutlarından duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm alt boyutlarında anlamlı bir fark
bulunamamışken bilişsel sinizm alt boyutunda gruplar arasında ,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Mesleki kıdem değişkeni açısından bilişsel sinizm alt boyutundaki puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde; 5
yıla kadar kıdemi olan yöneticilerle 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri kıdemi olan yöneticileri arasında ,05 düzeyinde
anlamlı bir farklılaşmanın olduğu bulunmuştur. Buna göre 5 yıla kadar kıdemi olan yöneticilerin bilişsel sinizm
algıları, 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip yöneticilerin bilişsel sinizm algılarından anlamlı düzeyde düşüktür. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık toplam puanları ile örgütsel sinizm toplam puanları arasında düşük
düzeyde ve negatif bir ilişkinin (r=-,271) olduğu saptanmıştır.
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Sinizm çok geniş boyutlu bir kavramdır. Kelime kökeninden de anlaşıldığı üzere felsefe temellere dayandığı gibi;
din, politik bilimler, sosyoloji, yönetim ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışma konusu
olmuştur. Sinizm, bireysel ya da örgütsel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Sinizm, hüsran ve hayal kırıklığı ile
şekillenen genel ve özel bir tavır kadar, bir bireye, gruba, ideolojiye, sosyal sözleşmeye ya da kuruma karşı olan
güvensizlik ve olumsuz duygular olarak da tanımlanabilmektedir (Andersson, Bateman, 1997: 450). Sinizm kavramı literatürde genel sinizm ve örgütsel sinizm şeklinde ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Genel sinizm, özel olarak bir
nesneye/konuya karşı olmayan ancak bir bireyin hayatının çeşitli açılarına genellenen sinizm şeklinde tanımlanabilmektedir (Eaton, 2000: 7). Wrightsman‟a (1992) göre genel sinizm, insan doğası ve diğerlerinin ne güvenilir
ne de samimi olduklarına dair bir inanç hakkındaki tavırlarını yansıtmaktadır (Scott, Zweig, 2008: 100). Örgütsel
sinizm ise, birinin çalıştığı örgüte karşı negatif tavırları olarak ifade edilmekte ve örgüte karşı asabiyet, hayal
kırıklığı ve olumsuz duyguları bünyesinde barındırmaktadır (Brown, Cregan, 2008:669; Naus, 2007:2). Örgütsel
sinizm kavramı, bilişsel (inanç), duyuşsal (duygu) ve davranışsal (davranış) eğilimlerden oluşan bir tutum olarak
tanımlanmaktadır. Sinizm ile ilişkisi olan pek çok faktör bulunmaktadır. Örneğin, iş memnuniyeti, örgütsel farklılıklar, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, iş fonksiyonları ve çalışmaya katılanların yönetsel karar alma sürecindeki
güven seviyeleri sinizmin göstergeleri olmaktadır (Fero, 2005:8-9). Ayrıca ırk, cinsiyet, medeni durum gibi demografik özellikler ile hizmet süresi gibi örgütsel faktörler sinizm seviyesinin önemli birer belirleyicisi olarak
ifade edilmektedir (Hickman vd., 2004:9). Bu çalışmanın öncelikli amacı akademik personelin genel sinizm seviyelerinin ve örgütsel sinizm seviyelerinin tespit edilmesidir. Araştırmada gözetilen bir diğer amaç ise genel sinizm
ile örgütsel sinizm arasında ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara
cevap aranacaktır. 1. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin genel sinizm
düzeyleri nedir? Genel sinizm düzeyleri akademisyenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, ünvan, kıdem, idari görevin olup olmaması ve fakültelerinde geçirdikleri yıl sayısına göre anlamlı farklar göstermekte midir? 2. Akademisyenlerin örgütsel sinizm düzeyleri nedir? Örgütsel sinizm düzeyleri
cinsiyet, medeni durum, yaş, ünvan, kıdem, idari görevin olup olmaması ve fakültelerinde geçirdikleri yıl sayısına göre anlamlı farklar göstermekte
midir? 3. Akademisyenlerin genel sinizm düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında ilişki var mıdır? Bu
araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu, var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1999). Çalışmada, Erdost vd. ’nin (2007) çalışmalarının sonuçlarından yola çıkılarak genel sinizm seviyesinin belirlenmesi için Wrightman’ın (1992) geliştirdiği ölçekten, örgütsel sinizm seviyesinin belirlenmesi için ise Brandes’in (1997) geliştirdiği ölçekten yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek üç bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini belirleme amacına yönelik toplam yedi adet sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü katılımcıların
genel sinizm seviyesini tespit etmeye yöneliktir. Bu amaçla Wrightman’ın geliştirdiği on maddelik ölçek Türkçeye
çevrilmiş ve 5’li Likert ölçeğine uygun biçimde düzenlenmiştir. Yanıtlayıcıların ölçekte yer alan ifadelere katılma
derecesini “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kısmen katılıyorum”, katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifadeleriyle belirtmeleri istenmiştir. Ölçeğin üçüncü bölümü katılımcıların örgütsel sinizm seviyelerinin
belirlenmesine yöneliktir. Brandes’in (1997) üç bölüm ve toplam on dört sorudan oluşan ölçeği bütünleştirilmiş
ve “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kısmen katılıyorum”, katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum”
ifadeleri kullanılarak 5’li Likert formuna uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın Yapıldığı Yer: Bu çalışma
Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Evreni:Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan 150 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın Örneklemi: Fakültedeki toplam 150 akademisyenin tamamı çalışma grubuna dahil edilmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi: Çalışmanın amacı doğrultusunda, genel ve örgütsel sinizm ölçeğine verilen
yanıtlara göre geenl ve örgütsel sinizm puanları elde edilmiştir. Bu puanlar, aritmetik ortalama, standart sapma
Akademisyenlerin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi şeklinde tablolanmış ve ölçek seçenekleri
ile puan aralıkları esas alınarak değerlendirilmiştir. Daha sonra bu puanlar, kişisel bilgi formundaki değişkenlere
göre düzenlenerek her bir değişkene göre aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış ancak tablolarda
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yalnızca grupların karşılaştırmasında kullanılan t testi ve tek yönlü varyans analizi sonuçlarına yer verilmiştir (Büyüköztürk, 2006). Analizlerden önce genel ve örgütsel sinizm puanlarının normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Simirnov (K-S) testi ile kontrol edilmiştir. Elde edilen bulgu, ölçek puanlarının normal dağıldığını ve parametrik testlerin kullanılabileceğini göstermiştir. Anlamlı F değerleri için, ikili karşılaştırmaların yapılmasında,
varyans homojenliğinin sağlandığı durumlarda LSD testi kullanılmıştır. Ayrıca, grup değişkenine göre oluşturulan
alt grupların her birinin 15’in altında olması durumunda Kruskall Wallis testi kullanılmış ve gruplar arasındaki
anlamlı farklılaşmanın, kaynağını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Son olarak genel sinizm
boyutları ve örgütsel sinizm boyutları arasında bir ilişki olup olmadığı Pearson Korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Verilerin analizleri için SPSS 12.00 programı kullanılmıştır.Literatürde, genel sinizim ve örgütsel sinizm
ile ilgili çok fazla çalışma olmamak ile birlikte, yapılmış çalışmalar ışığında bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin genel sinizm düzeylerinin orta ya da yüksek seviyede, örgütsel sinizm düzeylerinin düşük seviyede olacağı beklenmektedir. Yine beklenen sonuçlar arasında, Eğitim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki çıkacağı beklenmektedir. Bir başka deyişle genel sinizm eğilimi arttıkça örgütsel sinizmin de artacağı veya
genel sinizm eğilimi azaldıkça örgütsel sinizm düzeyinin de azalacağı söylenebilir.
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İşe Yabancılaşmanın Örgüt Sağlığına Etkilerine Yönelik Öğretmen Algıları
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Milli Eğitim Bakanlığı

Arş. Gör. Aslı ORÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Gelişme ve ilerleme yolunda adımlar atan her ülke, değişen koşullara uyum sağlamak ve değişimi yönetebilmek
için eğitim sisteminde yenilikler yapmak zorundadır (Kılçık, 2011). Bu yenilikler de eğitim sistemi içerisinde hem
nitel hem de nicel olarak önemli bir etki alanına sahip öğretmenler aracılığıyla uygulamaya geçirilebilir. Eğitim
programları ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, öğrenme ortamları ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin, öğretmeyi ve
öğrenmeyi ilke edinen ve bunu yaşam biçimi haline getirmiş öğretmenler yetiştirilmediği sürece yapılan bütün
yatırımlar ve çabalar boşunadır. Hiçbir eğitim modeli, o modelin işlemesini sağlayacak personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez. Bu nedenle bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir (Aybek, 2007: 9). Eğitim
örgütlerinde yapılan araştırmalar öğretmenlerin iş ortamlarında ağır taleplerle ve baskılarla karşı karşıya kaldıklarını ve bunun sonucu olarak neredeyse üçte birinin stres ve yorgunluk durumuyla karşı karşıya kalmakta olduklarını göstermektedir (Boyle, Borg, Falzon ve Baglioni, 1995; Cemaloğlu, 2007; Dick and Wagner, 2001). Bu yoğun
stres ve yorgunluk durumunun da beraberinde iş doyumsuzluğu, düşük motivasyon, düşük üretkenlik, işe karşı,
soğuma, işten uzaklaşmayı sonuç olarak da işe yabancılaşmayı getirmesi beklenen bir durumdur. Öğretmenler işe
katılım, iş stresi, doyumsuzluk gibi çeşitli nedenlerle sistem içerisinde “güçsüz/ edilgen hissederek, işlerini anlamsız bulmaya, sosyal ve kültürel gerçekliklerden uzaklaşarak kendilerini sistemden ve iş ortamından yalıtmaya ve
kendilerine yabancılaşamaya başlarlar(Seeman,1959); dolayısıyla da okulun örgütsel iklimine ve sağlığına zarar
verirler. Eğitim sisteminin amaçlarını yerine getirmesinde önemli bir rolü olan öğretmenlerin, bu rollerini yerine
getirmelerinde bir tehdit unsuru olabilecek yabancılaşma olgusunun bilinmesi ve okulları daha sağlıklı ortamlar
haline getirmek için adımlar atılması eğitim sistemi için hayati bir önem taşımaktadır. Etkili iletişimin sağlandığı,
okul yöneticisinin okul üyeleriyle ve üstleriyle etkili bir biçimde çalıştığı, öğretmenlere gerekli her türlü desteğin
sağlandığı , öğrenmenin odak noktası olarak alındığı sağlıklı okullar (Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991) yabancılaşmanın ortaya çıkmasını engelleyerek, okulun çevresiyle uyum içinde varlığını sürdürmesini ve sürekli gelişmesini
sağlar (Miles, 1965). Bireysel ve örgütsel beklentilerin karşılandığı, ihtiyaç ve değerlerin uyum içinde olduğu
(Miskel, 1991), sağlıklı bir okulda çalışan öğretmenlerin yabancılaşmayı daha az yaşayacağı ya da hiç yaşamayacağı ve okulu geliştirme ve amaçlarına ulaştırmada motivasyonlarının daha yüksek olacağı düşünülmektedir. Yabancılaşma kavramı iş doyumu (Shepard, 1970; Vecchio, 1980; Yumuk, 2011), bağlılık (Tummers ve Dulk, 2013;
Çilesiz, 2014), etkililik (Johnson ve Ellett, 1992), güçlendirme (1992); Örgütsel destek algısı (Taştan, İşçi ve Arslan, 2014), iş yaşam kalitesi (Kösterelioğlu, 2011), örgüt kültürü (Açıkel, 2013; Minaslı, 2012) , örgütsel adalet
(Sayü, 2014) gibi kavramlarla ilişkilendirilse de, alanyazında yabancılaşma ve örgüt sağlığı ilişkisini, işe yabancılaşmanın örgüt sağlığına etkilerini inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu doğrultuda, çalışmanın alan
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yabancılaşma gibi bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri olan bir durumun, insan ilişkilerinin hayati öneme sahip olduğu okulların sağlığı üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasıyla,
okul örgütlerinin etkililiğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacağı düşüncesi de araştırmanın bir diğer
hareket noktasını oluşturmaktadır. Tüm bu sonuçlardan hareketle, bu çalışma ilkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenlerin işe yabancılaşma ve örgüt sağlığına ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı ve işe yabancılaşma algısının örgüt sağlığını etkileme düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak şu sorulara cevap aranmaktadır: 1. İlk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşmaya ilişkin algıları
nelerdir? 2. İlk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algıları nelerdir? 3. İlk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşmaya ilişkin algıları örgüt sağlığına ilişkin algılarını anlamlı olarak açıklamakta mıdır?İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma ve örgüt sağlığına
ilişkin görüşlerini ele almayı amaçlayan bu çalışmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem, örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri online anket yoluyla elde edilmiştir. Internet ortamında anket yoluyla veri toplamak zaman, maliyet ve verilerin kolayca analiz edilmesini sağlaması açısından avantajlı görülmektedir (Çakıroğlu,2007; Collis ve Hussey 2003 ; Ann & Cantrell, 2007 ; Granello & Wheaton, 2011). Online anket sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile öğretmenleri ilgilendiren grup ve sayfalarda paylaşılmış, kasıtlı örnekleme yoluna gidilmemiştir. Anket, sorularında görev yapılan okul, bölge ve il
soruları ile araştırma kapsamında yer alan katılımcılar sınırlandırılmış, gmail kullanıcılarının bir defa giriş yapabilmesine olanak sağlanarak ise bir kullanıcının anketi iki defa yanıtlaması engellenmiştir. Katılımcılara yöneltilen
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kişisel bilgi formu okul türü, cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Anket formunda, katılımcılar ile ilgili kişisel bilgi formu ile birlikte öğretmenlerin işe yabancılaşma ve örgüt sağlığına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla iki ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek
amacıyla Elma (2003) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, 38 sorudan oluşan, öğretmenlerinin “güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma” düzeylerini ölçen, faktör yükleri .37 ile .75 arasında değişen dört boyutlu bir ölçektir. Araştırmada kullanılan diğer ölçek olan “Örgüt Sağlığı Ölçeği” Akbaba (1997) tarafından geliştirilmiştir ve güvenirlik katsayısı .95
bulunmuştur. Örgütsel liderlik, örgütsel bütünlük, çevresel etkileşim, örgütsel kimlik ve örgütsel ürün olmak üzere
beş boyuttan oluşan ölçek, 53 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, problem ve alt problemlerin özelliği
dikkate alınarak dağılımları belirlemede yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; değişkenler arasında
korelasyon; Değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle tanımlayabilmek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılacaktır.Araştırma sonucunda, ilkokul ve ortaokullarda görev
yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algıları ile işe yabancılaşmaya ilişkin algıları arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılması beklenmektedir. Bu sonuca göre öğretmenlerin işe yabancılaşma
düzeyini azaltmak, örgüt sağlığını arttırmada bir araç işlevi görebilir. Bu amaçla, öğretmenlerin kendilerini okul
örgütünün aktif bir üyesi hissetmelerinin sağlanması, öğretmenlerin işlerini daha anlamlı bulmalarını sağlayıcı
etkinliklere yer verilmesi, örgütte iletişime ve insan ilişkilerine daha fazla önem verilmesi, değişime açık, motivasyon sağlayıcı, sağlıklı bir okul ortamı oluşturulması önerilebilir. Çünkü sağlıklı bir okul ortamında çalışan
öğretmenler birbirlerine karşı bağlılık gösterirler, güvenirler, işlerine karşı isteklidirler ve kendilerini okullarıyla
bütünleştirirler, okullarında bulunmaktan mutluluk duyarlar ve bu da işlerinde daha iyi olmaları ve ileriye gitmeleri
için yüksek bir moral ve motivasyon sağlar (Hoy ve Tarter, 1991). Araştırmadan hareketle, öğretmenlerin işe yabancılaşmasını etkileyebileceği düşünülen, örgütsel güven, örgüt iklimi ve yöneticilerin liderlik biçimleri gibi değişkenlerin yabancılaşma üzerindeki etkileri de araştırılarak alanyazına katkı sağlayacak araştırmalar yapılması
önerilmektedir.
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Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları
Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Gizem KARAMAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Örgüt içindeki her çalışan, yönetici ve diğer çalışanlar ile etkileşim içindedir. Bu etkileşimin yönü çalışanın ruhsal
durumu, yöneticinin tavır ve davranışları ve örgüt iklimi dahil olmak üzere bir çok faktörden etkilenmektedir. Aynı
zamanda bu faktörler birbirlerini etkilemenin yanı sıra karşılıklı olarak da birbirlerinden etkilenmektedir. Örneğin,
yöneticinin çalışanlara karşı davranış biçimi çalışanların bu davranışa gösterdiği tepkilerden etkilenmektedir. Örgüt içindeki bu etkileşim göz önüne alındığında, yöneticilerin tercih ettikleri güç kaynaklarının ve çalışanların
yöneticilerine karşı gösterdikleri tepkilerin önemi anlaşılmaktadır. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yöneticiler sahip oldukları güç kaynaklarını kullanarak çalışanları etkilemektedir. Fakat çalışanların istenilen doğrultuda
etkilenebilmesi yöneticilerin güç tercihlerini etkili bir şekilde kullanabilmesine bağlıdır. Çünkü güç, örgütlerde
nefes almak için gerekli olan oksijen gibidir. Örgütleri sorgulamadan, güç sorgulanamaz. Güç sorgulanmadan da
örgütler tam anlamı ile anlaşılıp yorumlanamaz. Bu anlamda örgüt başarısının özü, güçte gizlidir ve örgütler güce
gereksinim duymaktadır. Eğer güç olmasaydı başkası hakkında yorum yapmak anlamsız olurdu. Çünkü sosyal
ilişkiler (bireylerin iradelerinin, enerjilerinin ve çabalarının bir araya getirilmesi ve yönlendirilmesi) meydana gelmezdi (Clegg, Courpasson ve Phillips, 2006). Yöneticilerin örgütsel güç kaynaklarını etkili bir şekilde kullanamaması, çalışanların istek ve gereksinimlerine yanıt verememesine ve bu doğrultuda çalışanların örgüt içinde sessizleşmesine sebep olabilmektedir. Pinder ve Harlos (2001) çalışan sessizliğini, durumu değiştirebilecek yeteneğe
sahip olan bireylerin örgütsel şartların gelişimine ilişkin davranışsal, bilişsel ve duygusal değerlendirmeleriyle
ilgili gerçek düşüncelerini saklaması olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre ise çalışan sessizliği kasıtlı veya
istemsiz olarak örgüt için yararlı olabilecek bilgilerin saklanmasıdır (Tangirala ve Ramanujam, 2008). Sessizlik
ister kasıtlı ister istemsiz olsun iletişimde meydana gelecek bu tip bir bozulma örgütün etkililiği üzerinde geniş
ölçüde etkilidir (Perlow ve Williams, 2003). Çünkü çalışanların yöneticileri ve örgütteki diğer kişileri yaptıkları iş
ile ilgili bilgilendirme konusunda sessiz kalmaları örgüt içindeki yararlı bilgi aktarımını ve örgütsel öğrenmeyi
engellemektedir (Blackman ve Sadler-Smith, 2009). Alanyazın incelendiğinde, hem yöneticilerin tercih ettikleri
güç kaynakları hem de çalışanların sessizlik davranışları konusunda araştırmalar bulunmaktadır. Ancak yöneticilerin güç tercihleri ile öğretmenlerin örgütsel örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı; okul müdürlerinin güç tercihleri ile
öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu genel amaca ulaşabilmek için
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin öğretmenlerin görüşleri nasıldır? Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri; cinsiyet, kıdem, branş,
yaş, okul türü ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? Öğretmenlerin örgütsel sessizlik
davranışları nasıldır? Öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları cinsiyet, kıdem, branş, yaş, okul türü ve okulun
yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları arasında ilişki var mıdır?Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir.
Araştırmanın evreni, Kütahya merkez ve ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 6273 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada, oransız küme örnekleme tekniği kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın örneklemini, Kütahya ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 552 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan
veri toplama araçlarından ilki Altınkurt ve Yılmaz (2013) tarafından geliştirilen “Okullarda Örgütsel Güç Ölçeği”dir. Ölçek; Yasal Güç, Ödül Gücü, Zorlayıcı Güç, Uzmanlık Gücü ve Karizma Gücü olmak üzere beş alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 37 maddeden oluşmakta ve tüm maddeler; “1-hiçbir zaman ve 5-her zaman” aralığında yanıtlanmaktadır. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçeğin tümünden toplam puan elde
edilememektedir. Bir alt boyuttan alınan puanın yüksek olması, okul müdürlerinin o boyutta yer alan gücü daha
fazla kullandığını göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Faktörlerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0.84–0.94 arasında değişmektedir (Altınkurt ve Yılmaz, 2013).
Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlılık katsayıları için Cronbach’s Alfa katsayısı yeniden hesaplanmıştır. Buna göre
yasal güç için 0.73, ödül gücü için 0.83, zorlayıcı güç için 0.90, uzmanlık gücü için 0.93 ve karizma gücü için 0.95
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bulunmuştur. Araştırmada kullanılan diğer veri toplama aracı “Örgütsel Sessizlik Ölçeği”dir (ÖSÖ). Ölçek Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, Liket tipi 18 maddeden oluşmakta ve tüm maddeler; “1hiç katılmıyorum ve 5-tamamen katılıyorum” aralığında yanıtlanmaktadır. Ölçekte ters puanlanan bir madde bulunmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alfa katsayısı yeniden hesaplanmış ve 0.89 bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların
okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla betimsel istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, üç ve daha fazla boyutu olan karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Okul müdürlerinin güç tercihlerinin öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları üzerindeki etkisini belirlemek için Çoklu Regresyon analizi kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen bulgulara göre, okul müdürleri, en fazla uzmanlık gücünü, daha sonra sırasıyla yasal gücü,
karizmatik gücü, ödül gücünü ve zorlayıcı gücü kullanmaktadır. Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarına
ilişkin öğretmen görüşleri; kıdem, yaş, okul türü, branş ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre bazı boyutlarda farklılık göstermekte, cinsiyet değişkenine göre ise farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri orta düzeydedir. Öğretmenlerin sessizlik davranışları, okul türü ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine
göre bazı boyutlarda farklılık göstermekte, cinsiyet, kıdem, yaş ve branş değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları bütün olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına
ilişkin t testi sonuçlarına göre ödül gücü, zorlayıcı güç ve karizmatik güç, öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışlarının anlamlı yordayıcılardır. Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları, örgütsel sessizlik toplam varyansının yaklaşık beşte birinden fazlasını açıklamaktadır. Okul müdürünün zorlayıcı güç kullanımı, öğretmenlerin
sessizlik davranışlarını artırırken, uzmanlık ve karizmatik güç kullanımı sessizlik davranışlarını azaltmaktadır.
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Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri
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Milli Eğitim Bakanlığı

Günümüzde meydana gelen kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik değişimler tüm örgütleri olduğu gibi eğitim
örgütlerini de yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Çağa uyum sağlayarak etkililik ve verimliliği amaçlayan
tüm örgütleri birbirinden ayıran, rekabete yol açan ve farklılıklarını vurgulayan pek çok sebep vardır. Bu sebeplerden bazıları değişen yönetim süreçleri, lider özellikleri, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları, motivasyon kaynakları, çalışanların örgütlerine yönelik tutumları, örgüt kültüründeki değişiklikler, kullanılan teknoloji,
yeniliğe açıklık olarak sayılabilir. Ancak bu sebepler örgütleri yeniden yapılanma anlayışına sevk etmektedir.
Çoğu zaman değişimlere uyum sağlamak da örgütlerin varlıklarını sürdürebilmesi, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yeterli olmamakta yeni bir anlayışla yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarma gayreti içine
girmelerini zorunlu kılmaktadır. Örgütteki başarıyı yakalamada, diğer örgütlere göre daha verimli bir süreç yürütülmesinde etkili ve katılımcı yöntemlerin geliştirilmesi bunun için de yaratıcılığın desteklenmesi gerekmektedir
(Ceylan ve Savi, 2003). Bu açıdan bakıldığında yaratıcılığın insan hayatında çok önemli bir rolü olduğu açıktır.
Bu açıdan bakıldığında yaratıcılığın insan hayatında çok önemli bir rolü olduğu açıktır. Araştırmacılar tarafından
küçük farklılıklarla, benzer şekillerde tanımlanan ve bugün artık örgütsel yaşamın önemli bir parçası haline gelen
yaratıcılık kavramının İngilizce karşılığı “creativity”dir. Latince “creare” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime
“doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (Genç, 2007). Yaratıcılık yalnızca örgütlerde, yalnızca
bazı zamanlarda değil insan hayatının her anında ve her yerde gerekli ve yararlıdır. Evde, okulda veya işte yaratıcılık sayesinde problemler daha kolay çözülebilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir (Amabile, 1997; Akın, 2010).
Bu bağlamda yaratıcılık gözlem, bilgi, deneyim veya düşüncelerin yeni düşünce veya kavramlar üretilecek şekilde
ilişkilendirilmesi olarak tanımlanabilir (Birch ve Clegg, 2000). Bir başka tanıma göre ise yaratıcılık, bilimsel bir
buluş, bir disiplin, bir eserin ortaya konması, bir sorunun çözülmesi, bir düşünce tarzı, yeni ve yararlı fikirlerin
ortaya konduğu bir süreçtir (Ceylan ve Savi, 2003). Yaratıcılıkta temel unsur, iki veya daha fazla fikrin bir araya
gelmesi sonucu yeni bir fikre erişilmesidir (Erdoğdu, 2006; Gürol, 2000).Örgütsel yaratıcılık ise bireyler veya
gruplar tarafından, örgüte yararlı, yeni fikir, ürün, hizmet veya süreçlerin geliştirilmesidir. Taggar’a (2002) göre
ise örgütsel yaratıcılık çalışanların bireysel ve grup halinde örgüte yararlı olacak fikirler, ürünler, süreçler ve yeni
ürünleri tasarlayabilmesinin ve üretebilmesinin sonucunda ortaya çıkan durumdur. Yaratıcı bir örgütün temel özellikleri açık iletişim kanalları, çalışanların farklı özelliklerini örgüt yararına kullanma, liyakat esasına göre yapılan
terfiler, araştırmacı olma, merkeziyetçi olmayan yapılanma, özgün ve farklı amaçlar için çalışma oluşturmaktadır
(Çavuş, 2006). Bu özelliklerin oluşabilmesinde elverişli örgüt ortamı esastır. Ancak örgütte yaratıcılığı engelleyen
bir takım sebepler de vardır; Sungur’a (1997) göre gelişmeyi engelleyen tutum ve davranışlar, sürekli ve yapıcı
olmayan özeleştiri, geçmiş deneyim ve uygulamalarına aşırı bağlılık, bireysel güvensizlik duygusu, otoriter yönetim, kusursuz olma isteği, ciddi işler yapma isteği bu engellerden bazılarıdır. Bireyin çoğu zaman kendilerinin bile
farkında olmadığı yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarmak eğitimin görevidir. Yaratıcı okul, yaratıcılığı geliştiren
programların var olduğu, yaratıcılığı özendiren, ödüllendiren öğrenme ortamları ve öğretmen davranışlarının yaygınlaşmış olduğu ve yaratıcı öğrencilerin yeteneklerinin belirlenerek geliştirilmeye çalışıldığı bir okulu yansıtmaktadır. Bu okul, öğrencilerin özerklik ve girişim özelliklerinin desteklendiği, merak duygularının sürekli canlı tutulduğu, ilgilerinin sürekli arttırıldığı, soru sormalarının desteklendiği, öğrencilere benzetme, ilişki kurma ve yaratıcı olmaları için zaman verildiği, keşfetme, analiz ve sentez yapma becerilerinin kazandırıldığı kurumsal bir
yapıyı çağrıştırmaktadır (Töremen, 2003). Forsth ve Nordvik’e (1995; akt. Töremen, 2003) göre yaratıcı bir okul
içinde yaratıcı öğretmenlerin görev yaptığı, öğretmenlere daha fazla olanak sunulan, öğretim etkinlikleri için öğretmenlere daha çok kaynağın sunulduğu, yaratıcılığı öğretmek için neredeyiz ve nereye gitmemiz gerekir sorularının sürekli sorulduğu, yaratıcılığı engelleyen faktörlerin ortadan kaldırıldığı okullardır. Sürekli yenilenme, değişim ve bireylerin farklılaşmasına izin veren demokratik bir okul ortamı tüm çalışanlarının ruh sağlığını koruyarak
onların yaratıcı yapıcı bireyler olmalarını sağlamaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde ilkokul öğretmenlerinin okullarındaki örgütsel yaratıcılığa ilişkin görüşlerinin alınması önem teşkil etmektedir. Bu amaçla aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır; 1.İlkokul öğretmenlerinin yaratıcılığın anlamına ilişkin görüşleri nasıldır? 2.İlkokul öğ-
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retmenlerinin yaratıcılığı etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri nasıldır? 3.İlkokul öğretmenlerinin okullarda yaratıcılığın gereklerine ilişkin görüşleri nasıldır? 4.İlkokul öğretmenlerinin okullarda yaratıcılığın ortaya çıkmasına
engel olan faktörlere ilişkin görüşleri nasıldır? 5.İlkokul öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılığın nasıl artırılabileceğine ilişkin görüşleri nasıldır?İlkokulların iç ve dış paydaşlarını oluşturan müdürlere, öğretmenlere, velilere, politika yapıcılara ve ayrıca araştırmacılara öneriler sunmak için örgütsel yaratıcılık hakkında öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılan bu araştırmada, çalışma grubunu, 20142015 öğretim yılında İzmir ilinde görev yapmakta olan 15 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir
durum örneklemesinde araştırmacı yakın ve erişilmesi kolay bir durum seçtiği için, bu örnekleme araştırmacıya
hız ve pratiklik kazandıran bir örnekleme yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmanın çalışma grubunda
yer alan ilkokul öğretmenlerinin 12’si evli olup öğretmenlerin yaşları 29 ile 57 arasında değişmektedir. Öğretmenlerin 1’i yüksek lisans mezunu olup 1 tanesinin yüksek lisans eğitimi devam etmekte geri kalan 13 öğretmen lisans
mezunudur. Araştırmada 9 kadın, 6 erkek öğretmen yer almaktadır. Geçerlik ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının
inandırıcılığını sağlamak için kullanılan en önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu bağlamda araştırmada iç geçerlik, uzman incelemesi, katılımcı teyidi, bulguların doğrudan alıntılarla verilmesi, veri toplama aracının ve bulguların ilgili alan yazınla tutarlılığı ile sağlanmaya çalışılmıştır (Yurdakul, 2008). Dış geçerlik, araştırma yönteminin ayrıntılı olarak tanımlanmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının verilerle
tutarlığına ilişkin tutarlık incelemesiyle iç güvenirlik, veri toplama sürecinin ve analizinin ayrıntılı betimlenmesi
yoluyla da dış güvenirlik sağlanmıştır. Gizliliği sağlamak açısından katılımcılara öğretmen (Ö) kısaltması yapılarak belirtilmiş ve her bir katılımcıya numara verilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 15 ilkokul öğretmeni ile görüşme öncesi telefon ya da
e-posta aracılığı ile alınan randevu saatinde ve katılımcıların çalıştıkları okullara gidilerek, öğretmenler odasında
uygun değilse okulda bulunan toplantı odasında birebir ve yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bir görüşme yaklaşık
60 dakika sürmüştür.Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.Araştırmanın alt problemleri doğrultusunda
ana temalar şu şekilde belirlenmiştir; 1-Örgütsel Yaratıcılığın Anlamına İlişkin Görüşler 1.1. Potansiyeli açığa
çıkarma 1.2. Üretme 1.3.Süreç 1.3.1. Fikirlerin Doğuşu 1.3.2.Fikirlerin Geliştirilmesi 1.3.3. Uygulama 2-İlkokullarda Yaratıcılığın Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler 2.1.Bireysel faktörler 2.1.1. Kişilik özellikleri 2.1.2.
Aile tutumu 2.2.Örgütsel Faktörler 2.2.1. Okul yöneticisi 2.2.2. Okul ortamı 2.2.3.Meslektaş Desteği 3-İlkokullarda Örgütsel Yaratıcılığın Gereklerine İlişkin Görüşler 3.1. Bireysel gerekler 3.2. Örgütsel gerekler 4-İlkokullarda Örgütsel Yaratıcılığın Çıkmasına Engel Olan Görüşler 4.1.Bireysel engeller 4.1.1. Algısal engeller
4.1.2.Duygusal engeller 4.2. Örgütsel engeller 4.3.Toplumsal engeller 5-İlkokullarda Örgütsel Yaratıcılığın Artırılmasına İlişkin Görüşler 5.1.Bireysel özgürlüğün artırılması 5.2.Yaratıcı faaliyetlerin yönetimce desteklenmesi
5.3.Değişime uyum 5.4.Çalışma ortamı Tablo 1 incelendiğinde 15 ilkokul öğretmeni ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan temalar görülmektedir. Buna göre örgütsel yaratıcılığın anlamına ilişkin görüşler teması altında
potansiyeli açığa çıkarma, üretme ve süreç alt temaları ortaya çıkmıştır. İkinci ana tema olarak yaratıcılığın ortaya
çıkmasında etkili olan faktörlere ilişkin görüşler başlığı altında ise bireysel ve örgütsel faktörler olmak üzere iki
alt tema belirlenmiş; bireysel faktörlerin altında kişilik özellikleri ve aile tutumu; örgütsel faktörlerin altında okul
yöneticisi, okul ortamı ve meslektaş desteği alt temaları belirlenmiştir. Üçüncü ana tema örgütsel yaratıcılığın
gereklerine ilişkin görüşler başlığında ise yine bireysel ve örgütsel gerekler belirlenmiştir. Dördüncü ana tema olan
örgütsel yaratıcılığın ortaya çıkmasına engel olan görüşler başlığında ise bireysel, örgütsel ve toplumsal engeller
alt temaları belirlenmiştir. Sonuncu ana tema örgütsel yaratıcılığın artırılmasına ilişkin görüşler başlığında ise bireysel özgürlüğün artırılması, yaratıcı faaliyetlerin yönetimce desteklenmesi, değişime uyum ve çalışma ortamı alt
temaları belirlenmiştir.
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Probleme Dayalı Okul Dışı Çevre Eğitimi Uygulamalarının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri
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Ordu Üniversitesi

Çevre sorunları tüm canlıları olumsuz etkilediğinden, fen derslerinin önemli bir parçası olan çevre eğitimi önemli
bir gereklilik olmuştur. Bireylerin öncelikle yakın çevrelerindeki problemlere çözüm yolları bulmaları, çevre sorunlarının farkında olmaları ve farklı çözümler geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır. Işığın rahatsızlık oluşturacak şekilde yanlış kullanılması olarak ifade edilen ışık kirliliği, dünyanın her yerinde önemli bir çevre sorunu
haline gelmiştir. Percy(2001) ve Hanel (2001), ışık kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları üzerine yapmış oldukları çalışmalarda, ışık kirliliği konusunda halkın yeteri kadar bilgiye sahip olmadığını belirlemişlerdir.
Var olan durumu tespit etmenin ötesine geçerek, ışık kirliliğini önlemek için konuya ilişkin eğitimsel çalışmalar
gerçekleştirip bireyleri bilinçlendirmek gerekmektedir. Toplumu ışık kirliliği konusunda bilinçlendirmenin önemini fark eden Yunanistan ve Macaristan'da ilköğretim öğrencilerine ve öğretmenlerine konunun önemini öğretmek, bilinçli ve duyarlı bir toplum yetiştirmek amaçlı çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (Demircioğlu Yıldız ve
Yılmaz, 2005). Yapılan çalışmalar, Fen, Çevre, Astronomi gibi pekçok disiplini ilgilendiren disiplinler arası bir
konu olan Işık Kirliliği hakkında, öğrencilerin yeterli farkındalığa sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır (Seçgin,
Yalvaç ve Çetin 2010; Sadık, Çakan ve Artut, 2011). Öğrencilerin çevreye karşı duyarlı, çevre bilincine sahip
bireyler olarak yetişmeleri için daha ilkokul yıllarından itibaren fen derslerinde okul dışı çevre etkinlikleri yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Smith okul dışı eğitimi, “en iyi sınıf dışında öğrenilebilen şeyler için bir
öğrenme iklimi” olarak tanımlamıştır (Priest, 1986). İlköğretim okullarındaki Fen eğitiminin, feni öğrenmek için
okul dışı uygulamaları bol olan pekçok fırsata sahip olup, sınıfın dört duvarının ötesine yayılması gerekir (Carrier,
2009). Öğrenciler çevre sorunlarını anlayabilmek için tanık olmalı, görmeli ve özellikle insan kaynaklı çevre sorunları konusunda bilinçli olarak konuya ilişkin çözüm önerileri getirebilmelidirler. Öğrencilerin, ilkokul yıllarından itibaren çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişebilmeleri için, sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimi
konusunda donanımlı olmaları önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Çevre Eğitimi dersini almakta olan sınıf öğretmeni adaylarının, probleme dayalı okul dışı çevre etkinlikleriyle ışık kirliliği konusunu öğrenmeleri amaçlanmış;
öğretmen adaylarına günümüzün önemli çevre sorunlarından olan Işık Kirliliğine ilişkin farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. Probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler problemi çözmeye çalışırlarken (Lim, 2009),
öğretmen ise süreci yani öğrencilerin problemi çözme etkinliklerini yönetmektedir (Lu, Lajoie ve Wiseman, 2010).
Öğretmen adaylarına ışık kirliliğine ilişkin problemler ilgi çekici senaryolar halinde sunulmuş, var olan problemi
çözmeye yönelik okul dışı etkinlikler yapmaları ve çözüm önerileri geliştirmeleri teşvik edilmiştir. Deneysel uygulamanın ilk haftasında çevrelerindeki bilinçsiz aydınlatmanın farkına varabilmeleri için öğretmen adaylarının
yaşadıkları şehirde ışık kirliliğinin farkına varmalarını ve bunu ortaya koymalarını isteyen bir senaryo verilmiştir.
Öğretmen adayları, senaryodaki problem olan ışık kirliliğinin tespitine yönelik fotoğraflar çekmişlerdir. Çektikleri
fotoğraflardaki yanlış aydınlatma sorunlarının neler olduğu ve bunların nasıl çözülebileceği tartışılmıştır. Diğer
senaryo, ışık kirliliğinin ölçülmesinin ve sonucun sayısal bir değer ile ifade edilmesinin mümkün olup olmadığına
ilişkindir. İkinci hafta öğretmen adaylarıyla sayısal gök niteliği ölçeri ile Ordu ilinin çeşitli noktalarında (şehir
merkezinde, sahil kenarında, üniversite kampüsünde, şehir dışındaki karanlık yerlerde vb.) gece gök parlaklığı
ölçümleri yapılmıştır. Üçüncü hafta, öğretmen adaylarının yeterli ve doğru aydınlatma fotoğrafları çekmeleri sağlanmış, örnek teşkil edebilecek bu fotoğraflar hep birlikte değerlendirilmiştir.Araştırmada, tek grup ön test-son
test modeli kullanılmıştır. 2014-2015 öğretim yılında gerçekleştirilen deneysel uygulamaya, Ordu Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 40 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarıyla çevre eğitimi dersi
kapsamında üç hafta süresince ışık kirliliğine ilişkin probleme dayalı okul dışı çevre etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, ışık kirliliğine ilişkin açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Hazırlanan açık uçlu soruların ve görüşme sorularının, çevre eğitimi alanında çalışmaları olan 3 öğretim
üyesinden uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş olan açık uçlu sorular,
dört öğretmen adayına uygulanarak son şekilleri verilmiştir. Deneysel uygulamaya başlamadan önce öğretmen
adaylarına ışık kirliliğine ilişkin açık uçlu sorular ön test olarak, deneysel uygulama sonrasında ise son test olarak
uygulanmıştır. Ayrıca, deneysel uygulamadan sonra açık uçlu soruların uygulandığı 40 öğretmen adayından 8’iyle
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daha derinlemesine bilgi elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bunlar ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevapların betimsel analizi yapılmış;
veriler azaltılarak kategorize edilmiş, tablolaştırılarak sunulmuştur. 40 öğretmen adayından elde edilen açık uçlu
soru verilerinin iki araştırmacı tarafından da analizi gerçekleştirilmiş ve güvenirlik için ikisi arasındaki tutarlılığa
bakılmıştır. Güvenirlik yüzdesi % 92 olarak belirlenmiştir. Ses kayıt cihazına kaydedilmiş olan yarı yapılandırılmış
görüşmelerin dökümleri iki araştırmacı tarafından da kontrol edilmiş, dökümlerin doğruluğu sağlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, iki araştırmacı tarafından incelenerek görüşme temaları ve kodları oluşturulmuştur.
Görüşmelerin betimsel analizinden elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca görüşülen bireylerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.Çalışma
kapsamında sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilen ışık kirliliğine ilişkin probleme dayalı okul dışı çevre etkinlikleri, onların ışık kirliliğinin ekonomik, ekolojik ve astronomik açıdan doğuracağı sonuçlara ilişkin farkındalık kazanmalarına ve ışık kirliliğini önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. Gereksiz ve bilinçsiz ışıklandırmanın yol açtığı ışık kirliliği nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların ve canlılara verilen zararların anlaşılması, astronomik gözlemler için ışık kirliliği farkındalığının yaşayarak oluşturulması önemlidir. Çalışmada, ışık kirliliğine ilişkin probleme dayalı okul dışı çevre etkinlikleri, sınıf öğretmeni adaylarının
gerektiği kadar ışıklandırmanın nasıl olması gerektiğini anlamlı öğrenmelerini sağlamış; çevreye karşı duyarlı ve
bilinçli olmalarını desteklemiştir. Öğretmen adayları, öğrencilerini çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirebilmek için öncelikle kendileri çevre sorunlarını anlayabilmeli ve özellikle insan kaynaklı çevre sorunları konusunda bilinçli olarak konuya ilişkin çözüm önerileri getirebilmelidirler. Bu çalışmada öğretmen adayları, ışık kirliliği sorununu çözmek için önerilerde bulunmuşlardır. Yapılan görüşmelerde tüm öğretmen adayları, yapılan etkinliklerin hoşlarına gittiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, etkinlikleri eğlenceli, zevkli ve akılda kalıcı
bulmuşlardır. Günümüzde önemli bir çevre sorunu olan ışık kirliliğinin ekolojik, ekonomik ve astronomik açıdan
neden olacağı olumsuzluklara vurgu yapılarak etkinlikler yapılmasının, öğretmen adaylarının, dolayısıyla yeni
nesillerin konu hakkında bilinçlenmelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.
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Dijital çağ olarak isimlendirilen günümüz Z kuşağı öğrencilerine 21. yy becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecine teknoloji entegrasyonunu etkili bir şekilde sağlaması beklenmektedir. Bu doğ-

belirlenmiştir. Türk Eğitim Derneği (TED) (2009) tarafından gerçekleştirilen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” konulu araştırmada da bir öğretmenin mesleğinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken yeterlikler
arasında konu içeriğinin teknoloji ile bütünleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olması başka bir ifadeyle teknolojik
pedagojik alan bilgisine (TPAB) sahip olması gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Öğretmenlerin öğretmen yeterliklerinde de vurgulandığı üzere BİT kullanımına yönelik olumlu yönde tutuma ve TPAB’a sahip olmaları teknoloji
odaklı projelerin (FATİH projesi gibi) başarıya ulaşmasında da önem taşımaktadır. Alanyazında öğretmen ve öğretmen adaylarının BİT’e yönelik tutumları (Cüre ve Özdener, 2008) ile TPAB’a yönelik yeterliklerini (Bal ve
Karademir, 2013; Graham ve diğerleri, 2009; Sancar-Tokmak, Yavuz-Konokman ve Yanpar-Yelken, 2013) birbirinden bağımsız olarak inceleyen çalışmalara, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları ile TPAB yeterliklerini (Bilgin, Tatar ve Ay, 2012), öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik özyeterlikleri ile
TPAB özyeterliklerini (Sahin, Aktürk ve Aydın, 2013), öğretmenlerin TPABları ile yapılandırmacı-geleneksel
pedagojik inançlarını (Chai, Chin, Koh ve Tan, 2013) birlikte inceleyen araştırmalar bulunmaktadır. Ancak özellikle eğitim-öğretim sürecinde çarkların dönmesini sağlayan öğretmenlerin BİT’e yönelik tutumları ile TPAB yeterlikleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara rastlanılmamıştır. Alanyazındaki bu eksiklik doğrultusunda bu
çalışmanın amacı farklı branşlardaki öğretmenlerin TPAB yeterlikleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine karşı
tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Araştırmanın türü: Bu çalışma, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla yapılan ilişkisel araştırmadır. Çalışma ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan
bilgisi düzeyi araştırılmış ve öğretmenlerin BİT’e yönelik tutumlarının, teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeyini
ne derece yordadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Grubu: Araştırmada amaçlı örneklem yöntemlerinden uygun örnekleme yolu ile örneklem seçilmiştir. Uygun örnekleme yöntemi, zaman, para ve işgücü açısından örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi ile yapılır (Büyüköztürk, 2012). 2013-2014
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi kapsamında düzenlenen eğitimde yeni yaklaşımlar hizmet içi eğitim programına 23 farklı
branştan katılan 483 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı: Araştırmada veri toplama aracı olarak Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPACK-deep) Ölçeği (Kabakçı-Yurdakul ve diğerleri, 2012) ve bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutum ölçeği (Günbatar, 2014) kullanılmıştır. Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPACK-deep)
Ölçeği, Kabakçı-Yurdakul ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilmiştir. Teknopedagojik Eğitim Yeterlik
(TPACK-deep) Ölçeği, 33 madde ve dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler “tasarım”,” uygulama”, “etik” ve
“uzmanlaşma” şeklindedir. Ölçek maddeleri, “Rahatlıkla Yapabilirim”, “Yapabilirim”, “Kısmen Yapabilirim”,
“Yapamam” ve “Kesinlikle Yapamam” şeklinde 5`li likert ölçeğinde cevaplanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 33 en yüksek puan ise 165’tir. Ölçek geliştirme çalışmalarında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı) 0.95 olarak hesaplanmış, bu çalışmada ise tüm ölçek için Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği, Günbatar
(2014) tarafından geliştirilmiştir. Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği, 23 madde 5 faktörden
oluşmaktadır. Bu faktörler “genel bit eğilimi”, “sanal ortamda bilgiye erişim”, “bilgisayar donanımı”, “yazılım
kullanımı” ve “sanal ortamda iletişim” şeklindedir. Ölçek maddeleri, “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklinde 5`li likert ölçeğinde cevaplanmaktadır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 23 en yüksek puan ise 115’tir. Ölçek geliştirme çalışmalarında ölçeğin iç tutarlılık
katsayısı (Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı) 0.91 olarak hesaplanmış, bu çalışmada ise tüm ölçek için Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi: BİT’e yönelik tutumun TPAB düze-
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yini ne derece yordadığını belirleyebilmek için doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki veya daha fazla değişkenden birinin bağımlı değişken diğerinin bağımsız değişken olarak
ayırımı ile aralarındaki ilişkinin matematiksel bir eşitlik olarak açıklanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Regresyon analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek ve bu ilişkiyi bir fonksiyon
ile (modelle) tanımlayabilmek amacı ile yapılır. Bir bağımlı ve bir bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişki
aşağıdaki “Basit Doğrusal Regresyon Modeli” ile verilebilir (Büyüköztürk, 2012). Basit doğrusal regresyon analizi
sonucunda elde edilen model; “Ý = b0 + b1X” şeklinde ifade edilir.Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine karşı tutumlarının TPAB yeterliklerini ne derece yordadığına ilişkin yapılan
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Bu iki değişken arasında bulunan ilişkinin, açıklanan varyansın ya da söz
konusu ilişkiye ait regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANOVA analizi
sonucu Tablo 1’deki verilmiştir. Regresyon analizi için yapılan ANOVA analizi sonuçları incelendiğinde, BİT’e
yönelik tutumların TPAB yeterlik düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R= 0.568, R2=0.33,
F=229.66, p 0.01). BİT’e yönelik tutumların TPAB yeterlik düzeyinin %33’ünü açıkladığı ifade edilebilir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen regresyon modeline ilişkin parametre değerleri aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de regresyon modeline ilişkin yer alan parametre değerleri kullanılarak çalışma sonucunda aşağıdaki
regresyon eşitliği elde edilebilir: Ý = b0 + b1X TPAB = 54.03 + 0.57*BİT Elde edilen regresyon modeline göre
bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutum değişkenindeki bir birimlik artışın, TPAB yeterlik düzeyinde 0.57 birimlik artışa sebep olacağı ifade edilebilir.
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Bilim tarihi, bilimin gelişim sürecinin anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bilime katkıda bulunan bilim insanlarının yaşadıkları sıkıntılar, elde ettikleri başarılar, araştırıcı ve sorgulayıcı kimlikleri sayesinde buluşlarını
nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda gerçekleştirdikleri, içerisinde bulundukları toplumun kültürel, sosyolojik, ekonomik yönleri, toplumlarının onlara bakış açısı, kültürler arası bilginin paylaşımı vb. konular bilim tarihinin araştırma konuları kapsamındadır. Bilim tarihinin yeterince anlaşılması, bilim tarihine katkıda bulunan bütün uygarlıkların çalışmalarının objektif bir biçimde ayrıntılıca incelenmesine bağlıdır. Unat(2004)’a göre, “Bilim tarihi
akademik bir disiplin olma hüviyetini, Auguste Comte (1798-1857), Paul Tannery (1843-1904), Henri Poincaré
(1854-1912), Pierre Duhem (1861-1916) gibi bilim tarihçileri ile bilim felsefecilerinin etkisiyle bilim tarihi araştırmalarına yönelen George Sarton‘ın (1884-1956) 1936 yılında Harvard Üniversitesi‘nde bilim tarihi doktora
programını kurmasıyla kazanmıştır.” Bilim tarihi alanındaki araştırmalar, Robert Merton(1910-2003), Joseph Needham(1900-1995), Joseph Ben-David(1886-1973) gibi bilim tarihçileri ve felsefecilerinin ‘bilim insanı’ motifi,
‘modern bilim’, modern bilime Batı’nın katkısı konuları üzerinde çalışmaları, Marshall G. Hodgson(1922-1968),
Bernard Lewis(1916-…), George Sarton(1884-1956), Baron Carra de Vaux(1867-1953), Rüşdü Raşid(1936-…),
Toby E. Huff(1942-… ) gibi bilim tarihi araştırmacılarının İslam ve Çin uygarlıklarının özellikle sekizinci yüzyılon dördüncü yüzyıl arasında bilime olan katkıları ve bu uygarlıkların içerisinden yetişen bilim insanlarının çalışmalarını tespitleri ile hız kazanmıştır. İslam uygarlığının çalışmaları hakkındaki araştırmalar bununla sınırlı kalmamıştır. Tarihine meraklı ve modern bilime atalarının yaptığı katkıları araştıran araştırmacıların, İslam uygarlığının bilim tarihine katkılarını tespitleri de modern bilimin gelişiminde sadece Batı değil, İslam uygarlıklarının
desteğini ispatlamıştır. Bu araştırmacılardan biri olan Arıtürk (1991)’e göre, günümüz bilim ve tekniğinin bu üstün
seviyeye ulaşmasında Ortaçağ Müslüman dünyasında bilim ve teknikteki gelişmişlik derecesinin çok büyük bir
payı vardır ve Müslümanlar, başta eski Yunan, Mısır, Hint ve Çin uygarlıkları olmak üzere geçmiş uygarlıkların
bilim mirasını kaynak olarak almış; buna kendi dini ve sosyal görüşlerini katıp yeni bir şekil altında sentez yapmış;
zamanının en üstün bilgi ve düşünce seviyesine ulaşarak 8. ve 14. yüzyıllar arasında Avrupa’ya aktarmıştır. Döğen(2014)’e göre, Müslümanlar, ilme deney ve gözlemciliği kazandırmış, astronomi, matematik, fizik, kimya,
botanik, zooloji, tıp, eczacılık, coğrafya gibi alanlarda ölümsüz eserler oluşturmuşlardır. Çağımız bilim ve tekniğine yön veren bu değerli bilim insanlarına gereken önemi vermek, geleceğin mimarı olan gençlere, buluşlarıyla
modern bilime ismini altın harflerle yazdırmış bilim insanlarının hayatlarını, çalışmalarını öğretmek, bilim tarihine
olan sevgiyi aşılamak yeni bilim insanlarının yetiştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim Matthews
(1994), fen öğretiminde bilim tarihinden yararlanmanın gerekçelerinden birini de şöyle tanımlamıştır: “Bilim tarihi, bilim insanlarının yaşamlarını ve zamanlarını göz önüne sererek, bilimi insanlaştırır, daha az soyut hale getirir
ve öğrencileri daha fazla kendine çeker.” Ayrıca, Fen derslerinde bilim tarihi, bilimin aşamalı bir süreç olduğunu
ve bilgiye ulaşma yollarının çeşitli olduğunu fark etmelerini sağlayacak ve onların fene yönelik ilgilerini artıracaktır. Tüm dünyada hakim bir anlayış olan ‘bilimde Batı’nın üstünlüğü’ nden yola çıkılarak Türkiye’de hazırlanan
ilköğretim fen dersi kitapları ve içeriklerinde Müslüman bilim insanlarından çok az bahsedilmekle birlikte Batılı
Bilim insanlarına geniş ölçüde yer verilmesi, bu araştırmaya temel teşkil etmiştir. Araştırmada, “2013 Fen Bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış ders kitaplarında Batı uygarlıklarından ve İslam uygarlıklarından
bilim insanlarına yer verilme durumu nedir?” sorusu araştırılmak istenmiştir.Çalışmada, doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen problemler hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizidir ve gözlem, görüşme gibi diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte kullanılırsa verinin çeşitlendirilmesini ve
araştırmanın geçerliğini artırmayı sağlar.(Yıldırım ve Şimşek,2003). Bunun için MEB tarafından 2013’de güncellenen Fen Bilimleri dersi 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf öğretim programı ve buna göre MEB tarafından 2013’te tekrar
düzenlenen 3, 5, 6 ve 8. sınıf ders kitapları ile 2004 öğretim programına göre hazırlanan 4-7. sınıf ders ve öğretmen
kılavuz kitapları incelenmiştir. Bu kitaplar, betimsel analizle değerlendirilmiştir. Kitaplarda, “Bunları Biliyor musunuz?”,”Metin”, “Metin Kutusu/Balon”, “Tarih Şeridi”, “Araştıralım Öğrenelim” gibi kısımlar incelenerek bilim
tarihine ne kadar yer verildiği, hangi uygarlıklardan hangi bilim insanlarına yer verildiğine bakılmıştır. Verileri
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toplamak amacıyla, 2013 öğretim programı ve programa göre hazırlanan ders kitapları ve 2004 öğretim programına göre tasarlanan öğretmen kılavuz kitapları incelenmiştir. Programda, bilim tarihine nasıl değinildiği ve hangi
bilim insanlarına hangi bölümlerde yer verildiği belirlenmiştir ve bir uzman tarafından değerlendirilmiştir. Bilim
insanlarına, hangi sınıf düzeyinde, hangi ünite ve konu başlığı altında, hangi kazanımda rastlanıldığı hakkında
veriler raporlandırılmıştır. Raporların oluşturulmasında takip edilen adımlar şunlardır: I. Kitaplarda yer alan üniteler, konu başlıkları ve konu içerikleri okunarak, hangi bilim insanlarına yer verildiği ile ilgili notlar alınmıştır.
II.
Bilim insanlarının ele alınış şekilleri tespit edilmiştir.(“Bunları Biliyor musunuz?” köşesi, Araştıralım
Öğrenelim kısmı vb.) III.Aynı konu, başlık veya farklı sınıf düzeylerinde tekrarlanan aynı bilim insanlarının ismi
bir defa alınmıştır.2013’de güncellenen Fen Bilimleri dersi öğretim programları ve kitaplarında İslam bilginlerine
yer verilmesi durumunu araştırmak ve elde edilen verilere göre bilim tarihine katkıda bulunan Batı, Doğu ve İslam
uygarlıklarına Fen bilimleri dersinde ve kitaplarında ne kadar değinildiğinin değerlendirmesini yapmak amacıyla
yapılan bu çalışmada ulaşılan başlıca sonuç; bilim tarihine olan katkı anlatılırken bütün sınıf düzeylerinde, çoğu
konu başlığında ve kazanımlarında Batı uygarlıklarına vurgu yapıldığı olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, MEB kitaplarında İslam kökenli bilim insanlarına 13 tane örnek verilirken, Batı kökenli bilim insanlarına
56 tane örnek verilmiştir ve oransal olarak kıyaslama yapıldığında Batı kökenli bilim insanlarına %54 daha fazla
yer verildiği gözlemlenmiştir. Hatta, 4. ve 8.sınıf düzeylerinde MEB ders kitaplarında hiçbir İslam kökenli bilim
insanından bahsedilmemiş olup, 3.sınıf düzeyinde iki, 5-6.sınıf düzeylerinde sadece bir, 7.sınıf düzeyinde altı tanesinden bahsedilmiştir. Ayrıca, MEB öğretmen kılavuz kitaplarında 4.sınıf düzeyinde bir tane, 8.sınıf düzeyinde
ise üç tane İslam uygarlığından gelen bilim insanlarından bahsedilmiştir. Bilim tarihinden beslenerek hazırlanan
Fen bilimleri dersi öğretim programlarının ve öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitaplarının, Türkiye’nin
gençlerine bilim tarihi sevgisini aşılayıcı biçimde olması önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin bilim insanı olma arzusunu teşvik edecek ve modern bilimin gelişimine katkı yapacak gençler yetiştirebilmek amacıyla Fen Bilimleri
öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
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Yaşadığımız çağın özelliklerinden kaynaklı olarak bilim ve teknoloji neredeyse yaşam alanlarımızın hepsinde oldukça etkindir. Bu gelişmeler doğal olarak eğitim ve öğretim etkinliklerine de yansımaktadır. Özellikle eğitim ve
öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler zaman içinde olumlu yönde olmak üzere önemli oranda değişim içerisine
girmişlerdir. Artık amaç öğrenciyi bir bilgi deposu olarak görmek değil öğrenciye bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi olmuştur. Bu noktada günümüzde bütün öğretim kademelerinde etkin olarak uygulanan yapılandırmacı
öğrenme yaklaşımlarından biri olan proje tabanlı öğrenme modeli ön plana çıkmaktadır. Proje tabanlı öğrenme,
öğrenenlerin merkezde olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenme ile gerçekçi bir şekilde çalışmalarını sonuçlandırıp
kendi ürünlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan, problem çözme becerilerini ve diğer anlamlı öğrenmelerini
kapsayan, öğrencilerin bilgilerini yapılandırdıkları eğitim ve öğretim modelidir (Cole ve ark., 2002; BIE, 2002,
akt: Saracaoğlu ve ark.). Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), öğrencinin aktif öğrenmelerinin gerçekleşmesine olanak
sağlayan çağdaş bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu modelin uygulandığı öğrenme ortamlarında öğrenciler, güncel hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri, sınıf ve sınıf dışı ortamlarda diğer disiplinlerle ilişki kurarak ve bir
senaryo çerçevesinde ele alarak çözmeye çalışırlar (Ay, 2013). Öğrenciler proje çalışmaları sayesinde araştırma
ruhu kazanarak ürün oluşturma aşamasında tartışma ortamı düzenler, diğer kişilerle fikir alışverişinde bulunur.
Yine PTÖ modeli öğrencilere elde ettikleri sonuçları düzenleme, verileri değerlendirme, tahminde bulunma becerilerini kazandırmaktadır (Blumenfeld Soloway. & Marx 1991). Bu boyutlarıyla PTÖ yaklaşımı, temelde (Yurtluk
2003: s.18); *Grupla birlikte çalışma becerileri, * Yaşam becerileri (toplantı yürütme, plan yapma, bütçe kullanma
vb.), *Bilişsel işlem becerileri (karar alma, eleştirel düşünme, problem çözme vb.), * Kendi kendini yönetme becerileri (amaçları belirleme, görevleri organize etme, zaman yönetimi vb.), *Tutumlar (öğrenme sevgisi, ileri eğitim aşamalarına isteklilik), * Eğilimler (kendini yönlendirme, başarma duygusu), * İnançlar (kendi kendine yeterlik) gibi becerilerin ve özelliklerin gelişmesine olanak sağlayabilir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrencinin
aktif olması esas alınmıştır. Bununla beraber proje yürütücüsü olan öğretmenlere de önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Proje tabanlı öğrenme uygulamalarında öğrenciler merkezde olmasına rağmen öğretmenler de süreci
yönlendiren rehber konumundadırlar. Bu yüzden öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olan öğretmen faktörü
üzerinde önemle durulmalıdır. Öğretmenlerin PTÖ uygulamalarına bakış açıları, sahip oldukları mevcut öğretim
ortamı şart ve durumlarının proje tabanlı öğrenme modelinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını önemli oranda
etkilediği düşünülmektedir. Türkiye’de PTÖ’nün ne sıklıkla uygulandığı, bu yönde öğretmenlerin görüşlerini inceleyen, onların ne gibi sıkıntılarla karşılaştıklarına dair sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu noktada yapılan bu çalışma ile ortaöğretim kurumlarında PTÖ’nün, öğretmenler tarafından algılanma ve uygulanma durumu,
uygulanması esnasında karşılaşılan problemler gibi durumların tespit edilmesi amacıyla fen öğretmenlerinden bu
yönde görüşlerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın sonuçlarının
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan bu araştırma, 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde fizik-kimya -biyoloji branşlarında (Fizik:3 Kimya:3 Biyoloji:4) olmak üzere toplamda 10 öğretmen (Kadın:5 Erkek:5) ile yürütülmüştür. Veri Toplama Araçları ve Analiz Çalışmanın verileri, 2013-2014 bahar döneminde, nitel araştırma yöntemlerinden tam yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Görüşme formu oluşturulmadan önce değişik bölümlerde öğretmenlik yapmakta olan fen alanları öğretmenlerinden proje tabanlı öğrenmeye yönelik görüş almak amacıyla kompozisyon şeklinde ifadeler alınmıştır. Bu
ifadelerde belirtilen olumlu ve olumsuz görüşlerden yola çıkılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu taslağı geliştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu taslak alan eğitimi, ölçme ve değerlendirme ve Türkçe dilbilgisi uzmanlarının uzmanlık görüşüne sunulmuştur. Böylelikle veri toplama aracının geçerlik ve güvenirliği sağlanmıştır. Bazı katılımcı öğretmenlere görüşme formları verilirken diğer katılımcı öğretmenlerle yüz-yüze görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmadan elde edilen
veriler transkript edilip nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan
analizler farklı araştırmacılar tarafından yapılıp elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylelikle araştır-
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madan elde edilen veri analizinin güvenirliği de sağlanmıştır.Araştırma verileri analiz edildiğinde öğretmen görüşlerinin PTÖ’nün uygulanabilirliği, uygulanmasında karşılaşılan dezavantajlar ve PTÖ’de konu seçimi temaları
altında toplandığı görülmektedir. Bunun yanında bu temalara ilişkin 9 kategori ve 20 kod elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir çoğunluğu proje tabanlı öğrenme modelinin öğrencilerin bilişsel, sosyal,
duyuşsal ve psikomotor becerilerin olumlu anlamda etkilediğini dile getirmişlerdir. Bununla beraber araştırma
katılan öğretmenlerin önemli bir kesimi sınıf mevcudu ve büyüklüğü gibi fiziki şartların uygun olmaması, öğretmenlerin sahip olduğu eski alışkanlıklardan vazgeçememesi, disiplinler arası işbirliğinin olmaması, maliyet, Üniversiteye giriş sınav sistemi, müfredat konularının yoğun olması, laboratuvarların olmaması ve teknik imkansızlıklar gibi problemlerin PTÖ’nün uygulamalarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fene Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
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Eğitim; sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlayan temel güçlerden biridir. Bilim ve teknolojideki hızlı değişmeler tüm dünyada eğitim sisteminden yeni talepler yaratmıştır. İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra yaşanan
teknolojik gelişmeler taleplerin getirisi olan bu yeni yaratımların göstergesi ve sonuçlarıdır. Yaşanan bu
teknolojik gelişmelerin ise esas kaynağının fen bilimleri olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Eğitim sürecinde çocuğun içerisinde bulunduğu çevreyi, doğal olayları, bilimsel gelişmeleri, temel kavram,
ilke ve genellemeleri öğrendiği ve buna bağlı olarak bilimsel yöntem süreciyle düşünme ve problem çözme
becerilerini kazandığı derslerin başında Fen Bilgisi dersi gelmektedir. Okulöncesi fen eğitimi, çocukların
doğal araştırma ve merakları kullanılarak, çevrelerinde olan olayları kavramalarına yardımcı olmakla birlikte çocukların psikomotor, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişmelerine de önemli katkı sağlayan bir eğitimdir. Bu eğitim süreci içerisinde uygulanacak olan eğitim programı da çocukların tüm gelişim aşamalarına
uygun amaç ve kazanımlar içermelidir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin etkili ve doğru kavram
öğretebilmeleri, bunları gerçekleştirmek için materyal hazırlamayı bilmeleri ve en önemlisi kendilerinde
fene ve fen öğretimine yönelik olumlu tutum beslemeleri gerekmektedir. Günümüzde bilgi çağında kalkınma için çocukların bilgiyi kazanma, uygulama ve geliştirilmesi gereklidir.Öğrencilerde bu becerilerin
temelini de ilk öğrenmeleri oluşturacaktır. Bu bağlamda okul öncesi öğrencilerinin (çocukların) ilk öğrenme yaşantıları büyük önem arz etmektedir. Okul dönemlerine gelindiği zaman birçok faktör, öğrencilerimizin fen bilimleri veya fen bilgisi dersine karşı olumsuz tutumlar oluşturmasına sebep olabilir. Oluşan
bu olumsuz tutumlar ileriki okul hayatında da kendini gösterecek ve kişi belki tamamen fen derslerinden
uzaklaşacak, onu sevmeyecek ve sonuç olarak da başarılı olamayacaktır. Westerback (1982), öğretmenin
öğrencilerin fene yönelik tutumlarını etkileyen en önemli ve tek faktör olduğunu ifade etmektedir. Stevens
&Wenner (1996);Huinker& Madison (1997) yaptıkları çalışmalarda öğretmenlerin fen bilgisi öğretimine
karşı tutum ve inançlarının onların fen bilgisi öğretimindeki davranışlarını şekillendirmede önemli rol oynadığını ortaya koymuşlardır. Sonuç olarak nitelikli fen eğitiminin temeli okul öncesi öğretmenlerine bağlıdır. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Üçüncü Sınıf Öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada tek grup
ön-test-son-test araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri; Fen Kavramları Testi, Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği ve açık uçlu soruların yöneltildiği Sözlü Mülakat olmak üzere, üç farklı veri
toplama aracından elde edilmiştir. Ders içeriğinde verilen teorik bilgilerin ardından öğrencilere, konunun
ve kavramların doğru öğrenilmesi, daha iyi pekişmesi ve kavranması için deneyler de yaptırılmıştır.Elde
edilen bu veriler SPSS 15 paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, okul öncesi
öğretmen adaylarının fene karşı tutumlarının olumlu olduğu saptanmış ve yapılan uygulamalar sonucunda
öğrencilerin fen kavram testi başarı sonuçlarında olumlu yönde gelişme olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
sözlü mülakat verilerinin de bu sonuçları destekler nitelikte olduğu saptanmıştır.
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Öğretim Materyalleri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz
Çalışması
Arş. Gör. Dr. Mehmet Fatih AYAZ
Dicle Üniversitesi

Günümüzde bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız çalışmalarda birbirinden farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Çalışmalar kendi başlarına kapsamlı genellemeler yapılacak şekilde tasarlansa da sınırlılıklarıyla birlikte çok kapsamlı açıklamalar vermeleri çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Araştırmalar genellikle birbirinden kopuk çalışmalar şeklinde yapılmaktadır ve çalışılan konuda daha
fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek sonuçlanmaktadır. Eğitim bilimlerin kendi doğası gereği, araştırmalarda olay ve olgular kendi ortamları içinde incelenmektedir. Araştırmacı kendi ortamı içinde olan olay ve olguları derinlemesine açıklamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 239). Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda, problemlere somut çözümler getirene kadar araştırma çabalarının sürdürülemediği
görülmektedir (Karasar, 2005, s. 23). Sosyal bilimlerdeki bilgi birikimini yorumlamak ve yeni çalışmalara yol
açmak için, kapsayıcı ve güvenilir nitelikte üst çalışmalara ihtiyaç vardır (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004, s. 107).
Eğer bilimi, bilginin toplanıp yorumlanması olarak tanımlarsak, benzer araştırma sorularını inceleyen inceleme,
derleme ve çalışma sentezlerinin güvenilir ve geçerli olması çok önemlidir. Meta-analizde uygulanan sistem, araştırma literatüründeki çalışmaların nicel inceleme ve sentezlerini içerir (Wolf, 1986, s. 10). Literatür taramalarıyla
elde edilen büyük çalışmalar daha genel açıklamalar yapabilmek için birçok çalışmadan faydalanırlar (Wolf, 1988;
Chambers, 2004; Cohen, Manion & Morrison, 2007; Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2009; Cooper,
2010). Bu düşünce literatür taramalarının ve meta-analizlerin temel amacıdır. Büyük çalışmalar eğitim politikacılarına ve araştırmacılarına, bireysel çalışmaların bir araya getirilip sentezlenmesiyle oluşmuş, büyük resmi gösteren ve bilimsel genellemeler yapılabilmesini sağlamakta ve genel bir değerlendirme imkânı vermektedir. Sosyal
ve eğitim bilimlerinin, pratikte uygulanması için sonuçlarının ne derece etkili olacağı sayısal olarak kanıtlanmış,
öz, uygulanabilir ve yeni çalışmalara temel olabilecek niteliğe sahip verilere ihtiyaç vardır (Özcan, 2008, s. 3).
2002 yılından itibaren Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ilköğretim ve ortaöğretim programlarının yenilenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda yer alan en önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasıdır. Bununla birlikte eğitim–öğretim sürecinde öğretim materyali kullanımının önemi artmış ve bu önem birçok araştırmada ortaya konmuştur. Türkiye’de “Öğretim
Materyali” konusu etrafında yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur (Özmen, 2002; Demircioğlu, 2003; Türkmen,
2005; Ayçiçek, 2007; Özsevgeç, 2007; Arslan, 2008; Hırça, 2008; Kılınç, 2008; Haşıloğlu, 2009; Açışlı, 2010;
Sayan, 2010; Ağca, 2012; Çapar, 2012; Kahraman, 2013; Talşık, 2013). Bu çalışmalarda genel olarak öğretim
materyali kullanımının akademik başarıya, tutuma, motivasyona, memnuniyete, eleştirel düşünmeye, algılara vs.
etkisi incelenmektedir. Çeşitli açılardan yapılmış öğretim materyali konusu araştırmalarının birleştirilmeye, sentezlenmeye ve değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Neredeyse tüm öğretim alanlarında kullanılan öğretim materyallerinin öğrencilerin derslerdeki akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu bağlamda, “Öğretim materyalleri kullanımının, öğrencilerin akademik başarılarına nasıl bir
etkisi vardır?” sorusuna meta-analiz yöntemiyle cevap bulmak önem kazanmaktadır. Bunun için literatürdeki ilgili
çalışmaların meta-analizi yapılmıştır. Bunun yanında, öğretim materyalleri kullanımının etkililiğini değiştirebileceği düşünülen çeşitli çalışma karakteristikleri belirlenmiştir. Genel amaç altında, meta-analize dâhil edilen çalışmaların karakteristiklerinin, öğretim materyalleri kullanımının etki büyüklükleri arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır.Araştırmada öğretim materyallerinin etkililiğini belirlemek amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz, bireysel çalışmaların sentezlenmesi ve yorumlanması amacıyla kullanılan istatistiksel
prosedürler uygulamasıdır. Meta-analiz, bir alanda yapılmış benzer deneysel çalışmaların bulgularının tutarlı ve
uyumlu bir şekilde ortak bir ölçü birimine istatistiksel yöntemlerle çevrilerek karşılaştırılmasını, birleştirilmesini
ve etki büyüklüklerinin hesaplanmasını sağlamaktadır. Araştırmaya dahil edilecek çalışmalar, 2002–2014 yılları
arasında Türkiye’de “Öğretim Materyalleri” ile ilgili yayımlanmış ve yayımlanmamış, araştırma problemine ve
gerekli istatistiksel verilere sahip olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşmaktadır. Literatür taraması sonucunda toplam 76 çalışma meta-analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Meta-analizde kodlamaların güvenirliği önemli
bir noktadır. Bu nedenle, tüm çalışmaların en az iki uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Birinci ve ikinci
araştırmacının analizleri karşılaştırılarak örtüşen ve örtüşmeyen kodlamaların sayısı belirlenmiştir. Kodlamaların
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güvenirliği, güvenirlik düzeyi formülü kullanılarak %96 bulunmuştur. Bu meta-analiz çalışmasında öğretim materyali kullanımı ile geleneksel öğrenme yöntemlerinin etkileri karşılaştırılmıştır. Çalışmada, öğretim materyali
kullanımı ve geleneksel öğrenme bağımsız değişken, öğrencilerin akademik başarıları bağımlı değişken olarak
alınmıştır. Verilerin analizinde Comprehensive Meta-Analysis (CMA), MetaWin ve SPSS programları kullanılmıştır.Öğretim materyalleri kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisine ilişkin toplam 76 çalışma
birleştirilmiştir. Çalışmalardaki toplam örneklem sayısı (deney grubu ile kontrol grubu örneklem sayıları toplamı)
5914 kişidir. Yani toplam 5914 örneklemi içeren deneysel çalışmalar meta-analiz yöntemiyle birleştirilerek tek bir
çalışma haline getirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların sabit etkiler modeline göre homojenlik değeri
(Q=818,772) ki-kare tablosunda %95 anlamlılık düzeyinde yetmiş beş serbestlik derecesi kritik değerini (df=75
için ki-kare=96,217) aştığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmaların etki büyüklüğünü hesaplamak için rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Rastgele etkiler modeline göre homojenlik değeri (Q=84,939) ki-kare tablosunda %95
anlamlılık düzeyinde yetmiş beş serbestlik derecesi kritik değerini (df=75 için ki-kare=96,217) aşmadığı görülmüştür. Rastgele etkiler modeline göre çalışmaların genel etki büyüklüğü değeri ES=1,281 (%95 CI, SE=0,098)
ile Cohen ve arkadaşlarının (2007) etki büyüklüğü sınıflandırmasına göre güçlü düzeyde bir etkiye sahiptir. Kaplan, Topan ve Erkan’ın (2013) materyal kullanımıyla ilgili yapmış oldukları meta-analiz çalışmasında elde ettikleri
etki büyüklüğü değerine yakın bir sonuç elde edilmiştir (Kablan, Topan ve Erkan, 2013). Öğretim materyalleri
kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmek amacıyla yapılan meta-analiz çalışması sonucunda, öğretim materyalleri kullanımının geleneksel öğrenme yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarılarına pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların genel etki büyüklüğü 1,281 (%95 CI, SE=0,098) olup Cohen ve arkadaşlarının (2007) etki büyüklüğü sınıflandırmasına göre güçlü düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Yani toplam 5914 kişiye uygulanan öğretim materyalleri kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalara göre
öğretim materyalleri kullanımı öğrencilerin akademik başarılarına pozitif etki etmektedir. 76 çalışmadan 73’ü pozitif yönlü iken 3 çalışma negatif yönlü çıkmıştır. Negatif yönlü çıkan 3 çalışmanın neden geleneksel öğrenme
yöntemleri lehine çıktığı tam olarak belirlenemese de, uygulayıcı hatasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Meta-analiz yöntemi ile birleştirilen 76 çalışmanın etki büyüklüğünü, 0,01 etki büyüklüğü değerine düşürmek için
etki büyüklüğü değeri sıfır olan en az 8061 çalışma gerekmektedir (Orwin yöntemi). Orwin yöntemiyle belirlenen
çalışma sayılarının fazlalığına bakarak elde edilen analiz sonuçlarının güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırma
sonuçlarına göre; öğretim materyallerini, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için, ders olarak coğrafya,
kimya, biyoloji, fizik ve matematik derslerinde, öğrenim düzeyi olarak lise ve ortaokulda, örneklem büyüklüğü
olarak “1 ile 29 arası” kişide, uygulama süresinde “1 ile 19 arası” ders saatinde ve yazılı materyal türlerinde kullanmak daha fazla etkili olmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretim materyallerini, öğrencilerin akademik
başarılarını arttırmak için, ders olarak materyal tasarımı, bilgisayar ve İngilizce derslerinde, öğrenim düzeyi olarak
ilkokul ve üniversitede, örneklem büyüklüğü olarak “30 ve üstü” kişide, uygulama süresinde “20 ve üstü” ders
saatinde ve bilgisayar tabanlı materyal türlerinde kullanmak daha az etkili olmaktadır.
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Türkiye’de öğretmen yetiştirme Eğitim Fakültelerince yapılmaktadır. Bunun yanında Yüksek Öğretim Kurumunca
faklı zamanlar çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Örneğin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), öğret¬menlik
sertifika programları konusunda, 04.11.1997 Tarih ve 97, 39, 2761 sayılı ka¬rarlarıyla öğretmen yetiştirmede yeniden yapılandırmaya gitmiştir. Yeniden yapılan¬dırma içerisinde YÖK ortaöğretim alan öğretmenliği için öğretmenlik sertifika prog¬ramlarının uygulamadan uzak, içerik ve süre açısından yetersiz olduğunu ileri süre¬rek tezsiz yüksek lisans programlarını uygulamaya koymuştur. Bu programlar eğitim fakültesi öğrencileri için 3,5+1,5
yıl, fen-edebiyat fakültesi mezunları için 4+1,5 yıl olmak üzere iki şekilde yürütülmüştür. Bu kararı takiben tüm
öğretmenlik sertifikası programları kapatılmıştır. (YÖK, 1998). Daha sonra ise YÖK genel kurulunun 2010 yılında
aldığı karar ile yeni bir uygulama başlatılmıştır. Buna göre, tezsiz yüksek lisans programları kaldırılarak yerine
tekrar pedagojik formasyon eğitimi getirilmiş, fen-edebiyat fakülteleri son sınıf öğrencilerinin ve beşinci yarıyılında olan öğrencilerin de formasyondan yararlanması¬nı sağlayacak not ortalamasını da göz önünde bulunduran
9 kriter yürürlüğe girmiştir. Bu kararlara göre, eğitim fakültesinden mezun olan öğrenciler ile fen-edebiyat fa¬kültesi mezunu olup pedagojik formasyonu başarı ile tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Ku¬rumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına
Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere
İliş¬kin Esaslar’ı sağladıkları takdirde öğretmenlik için başvuruda bulunabilmektedirler. Son olarak da Talim ve
Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam
eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar
ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim
kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlenmiştir
(YÖK,2014). Bu düzenleme ile 360 farklı bölümden mezun öğrenciler, YÖK’ün belirlediği alanlarda öğretmenliğe
başvuru yapma hakkına sahip olmuşlardır. Öğretmen yetiştirme süreci Türkiye’de gerek medyada gerekse alanda
çalışanlarca hep tartışılmış bir konudur. eğitim fakültelerinin konumu ve işlevselliği, Eğitim Fakültesi dışındaki
mezunların formasyon eğitimiyle öğretmenlik yapması ana iki tartışma konusudur. Sürecin bilimsel yollardan irdelenmesi, yapılan bu tartışmalara daha bilimsel bir yaklaşım kazandıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle gerek
eğitim fakültelerindeki öğrencilerin gerekse formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik çeşitli yaklaşımları araştırma konusu edilmeli ve sonuçları paydaşların tamamıyla paylaşılmalıdır. Bu bağlamda söz konusu
çalışmada formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe yönelik özyeterlik ve metaforik algıları incelenmiştir.Formasyon öğrencilerinin “öğretmen özyeterlik ve metaforik algılarına” ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde nitel ve nicel
verilerin kullanıldığı araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem tek bir çalışmayla ya da ard arda
yapılan çalışmalarla nitel ve nicel veri setlerinin toplanması, analiz edilmesi ve bütünleştirilmesidir (Creswell ve
Plano Clark, 2007). Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak Tschannen-Moran ve Hoy
(2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe için geçerlik ve güvenirlik çalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005)
tarafından yapılan ve öğretmenlerin öz yeterliklerini nasıl algıladıklarını betimlemeye çalışan, “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan uyarlama çalışmasında, geçerlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı faktör analizi ve Rasch ölçme modeli kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise ölçeğin iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan Rasch analizi sonucunda bütün maddelerin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda
ise ölçeğin, Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından önerilen üç faktörlü yapıyı sahip olduğunu destekleyen
uyum iyiliği indeksi değerleri bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları; öğrenci katılımını sağlama alt boyutu için “.82”, sınıf yönetimi alt boyutu için “.84”, öğretim stratejileri alt boyutu için “.86” ve ölçeğin
geneli için “.93” olarak bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, Türkçeye uyarlaması yapılan
öz-yeterlik ölçeği, toplam 24 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. “Öğrenci katılımını sağlama” olarak adlandırılan birinci boyut; öğretmenlerin öğrencileri okul etkinliklerini iyi yapabileceklerine ne düzeyde inandırabilecekleri ile ilgili maddelerden oluşmaktadır. “Sınıf yönetimi” olarak adlandırılan ikinci boyut; öğretmenlerin sınıfta
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istenmeyen davranışları ne düzeyde kontrol edebilecekleri ile ilgilidir. “Öğretim stratejileri” olarak adlandırılan
üçüncü boyut ise öğretmenlerin farklı değerlendirme stratejilerini ne düzeyde kullanabileceklerine ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Metaforik Sorular: Formasyon öğrencilerine “öğretmenlik ve formasyon eğitimine” ilişkin
metaforik algılarını belirlemek amacıyla onlara, “Öğretmenlik ........................ gibidir, çünkü ......................” ve
“Formasyon eğitimi ........................ gibidir, çünkü ......................”cümlelerini tamamlamalarını gerektiren iki soru
sorulmuştur.Pedagojik formasyon eğitimi alan Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenlerce incelendiği ve "öğretmenlik" ile "formasyon eğitimi"ne ilişkin
algılarının araştırıldığı bu çalışmada olası sonuçlar şu şekilde sıralanmıştır: * Formasyon öğrencilerinin, özyeterlik
algıları cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşturabilir. Çakır, Kan ve Sünbül (2006), Oğuz ve Topkaya’nın (2008)
yapmış oldukları çalışmalarda formasyon öğrencilerinin özyeterlik algıları cinsiyete göre farklılaşma göstermemektedir. Şeker, Deniz ve Görgen (2005), Saracaloğlu, Kumral ve Kanmaz’ın (2009) çalışmalarında ise kız öğrencilerin mesleğe yönelik yeterlik algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. * Formasyon öğrencilerinin, özyeterlik algıları bölümlere göre anlamlı farklılık oluşturabilir. Formasyon eğitimi alan
öğrenciler, farklı bölümlerden gelmektedir ve çoğunun öğretmenlik deneyimi bulunmamaktadır. Öğretmenliğin
sosyal yönü düşündüğünde, sosyal bilimler mezunu öğrencilerin diğer fakülte mezunlarına göre özyeterlik algısının daha yüksek olacağı düşünülmektedir. *Formasyon öğrencilerinin, özyeterlik algıları yaşa göre anlamlı farklılık oluşturmayabilir. * Formasyon öğrencilerinin "öğretmenlik" mesleğine ilişkin görüşleri olumludur. Öğretmenlik sertifikası programlarına katılan öğrencilerin öğretmenliğe yönelik tutumlarının olumlu yönde tespit edildiği (Eraslan ve Çakıcı, 2011, Şimşek, 2005, Yumuşa ve diğ., 2006; Öztürk, Doğan ve Koç, 2005,) diğer çalışmalara benzer şekilde "öğretmenlik" mesleğine ilişkin algılarının da olumlu olacağı düşünülmektedir. *Formasyon
eğitimi alan öğretmen adaylarının "formasyon eğitimi"ne ilişkin metaforik algılarının ise olumsuz olacağı düşünülmektedir. Formasyon eğitiminin maddi boyutu ve kısa süre içinde gerçekleştirilmesi gibi nedenlere göre bu
çıkarım yapılabilir.
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Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Bir Program Aracılığıyla Bilimin Doğasına Yönelik Anlayışlarını
Geliştirmeye İlişkin Bir Durum Çalışması
Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
Çukurova Üniversitesi

Arş. Gör. Tuba DEMİRCİOĞLU
Çukurova Üniversitesi

Arş. Gör. Melis YEŞİLPINAR
Çukurova Üniversitesi

Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda, eğitim sistemlerinin öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik
farkındalıklarını arttırması gerektiği vurgulanmakta, bu nedenle ilköğretimden üniversiteye kadar öğretimin her
kademesinde öğrencilerin bilimin doğasını anlamalarının öğretim programlarının vazgeçilmez unsuru olduğu ifade
edilmektedir (Tatar, Karakuyu ve Tüysüz, 2011). Ülkemizde uygulanan öğretim programlarına yön veren bu gereksinimin öğretmen eğitimi sürecini de etkilediği görülmekte ve öğretmen adaylarının bilimin tarihi ve doğası
konusunda daha donanımlı hale getirmenin amaçlandığı belirtilmektedir (Aslan, Yalçın ve Taşar, 2009). Çünkü
toplumdaki bireylerin gün geçtikçe önem kazanan bilimsel okur-yazar olarak nitelendirilmeleri için bilimin doğası
hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir (Mc Comas, 1998). Bilimin doğası bilim okuryazarlığına
ulaşmada önemli bir rol oynamasına rağmen gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı araştırma sonuçları öğretmen
adaylarının ve öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, çok sayıda kavram yanılgısına ve yetersiz ya da yanlış bir takım görüşlere sahip olduklarını göstermektedir (Lederman, 1992; Abd-El-Khalick ve Boujaoude, 1997; Abd-El Khalick, Bell ve Lederman, 1998; Aslan, Yalçın ve Taşar, 2009; Doğan ve diğerleri, 2011;
Kang, Scharmann, ve Noh, 2005; Mc Comas, 1998; Moss, Abramsand, ve Robb, 2001; Tatar, Karakuyu ve Tüysüz, 2011). İlgili alanyazında belirtilen bu eksikliklere dayalı olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması (Doğanay, Demircioğlu ve Yeşilpınar, 2014) sonucunda da sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğası altında yer alan “gözlemlerin, bilimsel modellerin ve sınıflandırma düzeninin doğası, bilimsel bilginin değişebilirliği, hipotezler, teoriler ve kanunlar, araştırmalar için bilimsel yaklaşım ve bilimsel bilginin epistemolojik
durumu” konularında ve bilim insanlarının özellikleri kategorisinde yer alan “ çalışma ve sosyal hayatlarında insana rehberlik eden değerler” ile bilimsel bilginin sosyal yapısı kategorisinde yer alan “bilimsel kararlar” konularında bilgi ve anlayışlarının yetersiz olduğu ve bu konulara yönelik bir eğitime gereksinim duydukları sonucuna
ulaşılmıştır (Doğanay, Demircioğlu ve Yeşilpınar, 2014). Son yıllarda tek bir disiplinin çatısı altında öğretimin
gerçekleştirilmesinden ziyade anlamlı öğrenmeyi sağlayan, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine olanak sağlayan disiplinler arası öğretim vurgulanmaktadır. Disiplinler arası öğretim, konulara farklı bakış
açıları sağlayan disiplinlerdeki bilgi ve becerilerin birleştirilmesini sağlayan etkin bir öğretim yaklaşımıdır. Disiplinlerarası anlayış, karmaşık bir yapıya sahip olan insan davranışlarının ancak bir bütün olarak çalışılması durumunda gerçek davranışların ortaya çıkarılabileceğini savunmakta iken ve günümüzün akademik talepleri doğasında çok yönlülük gerektirirken, bu talepleri karşılamak adına öğrencilere verilen eğitim kalın çizgilerle ayrılmış
tek disiplinlere yöneliktir (Şimşek ve Adıgüzel, 2012). Oysa bilimde yaratıcılık çoğu zaman disipliner sınırların
aşılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hem sosyal bilim hem de fen bilimlerine ait bilgilerin ve tecrübelerin disiplinlerarası bir anlayışla belirli kavramlar çerçevesinde öğrenilmesi mümkündür (Şimşek ve Adıgüzel, 2012). Bu çalışmada da bilimin doğası anlayışının bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi bilimin çeşitli alanlarını bir
araya getirdiği göz önünde bulundurularak (Abd-El-Khalick ve Lederman, 2000) öğretmen adaylarının disiplinler
arası bir anlayışla desenlenen öğretim programı aracılığıyla bilimin doğasına ilişkin bilgi ve anlayışlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Belirtilen noktalar doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmada disiplinler arası yaklaşıma
dayalı olarak desenlenen ve sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimin doğası konusundaki anlayışlarını geliştirmeyi hedefleyen bir öğretim programının uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: Uygulanan program öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin anlayışlarında nasıl bir değişim sağlamıştır? Öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin anlayışlarındaki değişimi
sağlayan olumlu etmenler nelerdir? Uygulama sürecinde karşılaşılan güçlükler nelerdir?Araştırma soruları doğrultusunda öncelikle öğretim tasarımının geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Öğretim tasarımı hazırlanırken ilk olarak “Bilimin Doğası” kavramı merkeze alınmış ve farklı disiplinler bu kavram etrafında bütünleştirilmiştir. Öğretim tasarımında yer alacak ders planları tasarlanmadan önce ilk olarak genellemeler belirlenmiş, daha sonra kazanımlar yazılmıştır. Öğretim yöntem ve teknikleri, ders planının süresi, kazandırılması beklenen bilgi ve beceriler
de göz önünde bulundurularak ders planları bu kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmasında; bir ortamın, tek bir konunun,
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tek bir doküman deposunun veya bir özel olayın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi söz konusudur (Merriam, 1988;
Yin, 1989, Stake 1994, Akt., Bogdan ve Biklen, 2007). Araştırmanın katılımcılarını amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen, eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü üçüncü
sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve öğretim programını geliştirerek uygulayan araştırmacılardan biri oluşturmuştur. Araştırma verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma tekniklerinden yapılandırılmamış gözlem ve görüşme
yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte doküman incelemesi kapsamında öğretmen adaylarının doldurduğu yansıtıcı değerlendirme formlarından yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinin ilk basamağında öğretim programının
uygulanma süreci 2 hafta sürecinde toplamda 8 ders saatini içeren bir zaman diliminde gözlenmiştir. Bu süreçte
dersler video ile kayıt altına alınmış ve öğrencilerin her haftanın sonunda yansıtıcı değerlendirme formlarını doldurmaları sağlanmıştır. Yapılandırılmamış gözlem türünün (Yıldırım ve Şimşek, 2008), kullanıldığı süreçte diğer
araştırmacılardan biri uygulama sürecini video ile kayıt altına almıştır. Gözlemlerin sona ermesinden sonra gönüllülük esasına göre belirlenen öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
verilerin analizinde tümdengelimsel ve tümevarımsal analiz yöntemleri bir arada kullanılmış ve NVIVO 10 paket
programından yararlanmıştır.Analiz süreci devam etmekle birlikte, elde edilen bulgular bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde, disiplinler arası yaklaşımı temel alan ve bilimin doğası konulu öğretim programının öğretmen
adaylarının bilimin doğasına ilişkin bilgi ve anlayışlarını geliştirmede, birden fazla disipline dayalı bilgi ve becerileri bir araya getirmelerinde, gerçek yaşamla bağ kurarak bilimin doğasına yönelik çeşitli bakış açılarını fark
etmelerinde katkı sağladığı belirlenmiştir. Uygulama sonunda öğretmen adaylarının bu çalışmada öğretimi gerçekleştirilen bilimsel bilginin doğası altında yer alan “gözlemlerin, bilimsel modellerin ve sınıflandırma düzeninin
doğası, bilimsel bilginin değişebilirliği, hipotezler, teoriler ve kanunlar, araştırmalar için bilimsel yaklaşım ve bilimsel bilginin epistemolojik durumu” konularında ve bilim insanlarının özellikleri kategorisinde yer alan “ çalışma ve sosyal hayatlarında insana rehberlik eden değerler” ile bilimsel bilginin sosyal yapısı kategorisinde yer
alan “bilimsel kararlar” konularıyla ilgili görüşlerinde olumlu yönde değişiklikler meydana geldiğini göstermiştir.
Bununla birlikte öğretmen adaylarının konuya ilişkin yetersiz önbilgi ve becerileri düzeylerinin ise öğretime ayrılan süreyi sınırlandırdığı ve uygulama sürecini güçleştirdiği belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmen adayları bilimin doğasına ilişkin uygulamalara diğer lisans derslerinde de yer verilebileceğini ifade etmişlerdir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Oynama Süreleri İle Matematik Dersi Akademik Başarıları Arasındaki
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Günümüz bilgi çağı, bilgiyi elde edecek, yorumlayacak, semboller ve modellerle görselleştirecek, analiz ve sentez
süreçlerinden geçirerek yeni bilgiyi ürün haline getirecek donanımlara ve insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu
ihtiyaç gün geçtikçe ülkeler arasında bilgi ve teknoloji yarışını körüklemektedir. Hızlı bilgiye ulaşacak, onu işe
yararlı kılacak nesillerin yetiştirilmesi konusu yani eğitim ülkelerin birinci gündemi haline gelmektedir. Eğitim
bireylerin kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı istendik davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlanabileceği
gibi fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyo-kimyasal değişikler oluşturma süreci olarak da tanımlanabilir
(Sönmez, 2007). Nasıl tanımlanırsa tanımlansın birey, toplum, doğa, konu alanı, süreç ve yaşantıların söz konusu
olduğu eğitim sürecinin nitelikli hale gelmesinde eğitim programı geliştirme ve değerlendirme çalışmaları işe koşulmaktadır. Eğitimin girdileri, süreç ve çıktılarının daha rasyonel bir temele dayanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Uluslararası alanda bu kapsamda TIMMS, PISA, PIRLS gibi sınavlar program geliştirme çalışmalarına
yol gösterici nitelikte veri sunmaktadır. Ülkemiz dikkate alındığında öğrencilerin ulusal ve uluslar arası bahsedilen
sınavlarda matematik dersinde sorun yaşadığı söylenebilir. Bu kapsamda ülkemizde matematik programı ve matematik öğretiminin daha fazla sorgulanması gerektiği söylenebilir. Matematik, gerçeği anlamlandırmada kullanılan en önemli soyutlama aracı olarak kabul edebilir. Matematik eğitim ve öğretimiyle, toplumda bireyin düşünce
ve ufkunun gelişmesi sağlanabilir. Matematik öğretiminin amacı genel olarak şöyle ifade edilebilir: Kişiye günlük
hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır (Altun, 2002:7). Matematikten yararlanabilmek, matematiksel kavram ve ilişkilerle sunulmuş olan düşünceleri tam olarak anlayabilmek; düşünülenleri
bu kavram ve ilişkilerle başkalarına anlatabilmek; düşünce yollarını kullanmak olarak açıklanabilir. Bu bağlamda
PISA çalışmaları “matematik okuryazarlığını”; Matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde matematikle ilgilenme ve matematiği kullanma konularında bireyin kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (OECD,
2009). Matematik okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinde matematiği anlamak, matematiksel becerilere sahip olmak ve matematikte başarılı olmak daha da önem kazanmıştır. Bu durum “matematik başarısı” kavramını gündeme
getirmektedir. Matematik Başarısı matematik öğretim programı dikkate alınarak yapılan sınavlardan öğrencinin
aldığı notların ya da puanların ortalaması olarak düşünülebilir. Başarıda olduğu gibi matematik başarısında da
bireysel fak¬törlerin önemli olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde öğrencilerin matematik başarısını etkileyen birçok faktörün bulunduğu görülmektedir. Matematik başarısını etkileyen faktörler gruplanarak incelendiğinde bu faktörlerin; bilişsel, duyuşsal (motivasyonel), ailevi ve sosyoe¬konomik kaynaklı olduğu söylenebilir.
(Yurt ve Sünbül, 2013). Matematik başarısıyla ilgili farklı değişkenlerin incelendiği araştırmalar arasında oyunla
öğretim, oyun tabanlı öğrenme, eğitsel oyun ve matematik başarısı değişkeninin deneysel çalışmalar kapsamında
incelendiği görülmüştür. Bu kapsamda oyunla matematik öğretimi öğrencilerin matematik başarısını artırmada bir
öğretim yöntemi olarak kullanıldığı söylenebilir (Altunay, 2004; Tural, 2005; Kılıç, 2007; Gelen ve Özer, 2010).
Çocukların gelişimlerinin farklı dönemlerinde oyunlar önemini korumakla beraber özellikle fiziksel, sosyal, bilişsel, psikomotor ve psikolojik gelişmenin en önemli olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde vazgeçilmez öğrenme
ortamı olarak görülmektedir. Oyun kavramı, çocukların dünyasında gelişen teknoloji ve kentleşmeyle birlikte
farklı ortam, araç ve süreçlerde geniş yelpazede kendine yer bulabilmektedir. Bu kapsamda ortaokul çocuklarının
oyun tercihleri, oyun süreleri ve matematik dersi başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi çocukların oyun dünyasını anlamlandırmada yol gösterici olabilir. Ayrıca öğretmenlere ve araştırmacılara eğitsel oyun yöntemi etkinliklerine yönelik önerilerde bulunmada ve matematik başarısını artırmada rehberlik edeceği söylenebilir.Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin oyun oynama süreleri ile matematik dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evreni İstanbul ve Nevşehir illerinde öğrenim görmekte olan 675
ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada; veri toplama aracı olarak kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin oyun tercihleri ve bu oyunlarda geçirdikleri süre ile ilgili bilgiler ise kişisel
bilgi formunda yer alan 11 farklı oyun ve bu oyunların süresinin olduğu tablodan yararlanılarak elde edilmiştir.
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Oyun süreleri hiç, 1 saatten az, 1-2 saat, 2-3 saat ve 4 saat ve üzeri şeklinde kategorize edilmiştir. Verilerin istatistiksel olarak analizi Windows SPSS versiyon 21.0 programı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan
verilerin analizinde tek yönlü varyans analizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıştır.Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre; ortaokul öğrencilerinin, bilgisayar oyunları (internet üzerinden), bilgisayar oyunları ( internet olmadan), akıllı telefon/tablet oyunları, sosyal medya oyunları, kelime-bulmaca oyunları, kart oyunları ve zekâ
oyunları oynayan öğrencilerin matematik dersi akademik başarı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Diğer taraftan sportif oyunlar, müziksel ve ritmik oyunlar, geleneksel sokak oyunları ve “yapboz, kesyapıştır, maket” oyunları oynayan öğrencilerin matematik dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı yani bahsedilen oyunları oynayan öğrencilerin matematik başarı düzeylerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir.
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Meryem HAMSİ
Ankara Üniversitesi

Tarihsel süreçte çeşitlilik göstermekle birlikte öğretmen eğitiminde günümüzde eş zamanlı ve ardıl olmak üzere
iki model uygulanmaktadır. Bir başka ifadeyle, eğitim fakültelerinde lisans programları sırasında öğretmenlik meslek bilgisini edinen öğretmen adaylarının yanı sıra diğer fakültelerin çeşitli alanlarından mezun olan bireyler de
pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamladıkları taktirde öğretmen olarak atanabilme hakkını elde etmektedir. Zaman zaman kaldırılan, daha sonra tekrar uygulamaya konan ve temel gerekçesi olarak öğretmen ihtiyacının sayısal olarak karşılanamaması ileri sürülen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları çeşitli tartışmalara yol açmıştır. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen açığını kapatmak için öğretmenlikle ilgisi olmayan fakülte
ve bölümlerden mezun olanların kısa süreli for¬masyon eğitiminden geçirilerek öğretmenliğe atanmasının sadece
eğitimin kalitesini değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve saygınlığını da olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır (Özoğlu, 2010). 1992-94 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen niteliğini
olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle bazı üniversiteler bünyesinde verilen kısa süreli ve yoğunlaştırılmış (4050 günlük) pedagojik formasyon uygulamasından kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. Buna karşılık olarak Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerden pedagojik formasyonla ilgili belirlenen ilke ve programa uyulmasını
istemiştir. Hatta bu tartışmalar 13-17 Mayıs 1996 tarihleri arasında düzenlenen XV. Milli Eğitim Şurasına da yansımış, konuyla ilgili olarak “üniversitelerde farklı branşlardaki yükseköğretim mezunları için düzenlenen pedagojik formasyon programlarına mutlaka son verilmeli” önerisinde bulunulmuştur (YÖK, 2007). 1997 yeniden yapılanmasının gerekçelerinde ise konuyla ilgili şu eleştiriler yer almıştır: “Herhangi bir alan fakültesinden mezun olan
adaylara yönelik olarak düzenlenen öğretmenlik sertifika programları içerik ve süreç açılarından yetersiz kalmış,
son yıllarda bu programlar Eğitim Fakülteleri için sadece bir para kazanma yolu olarak görülmeye başlanmıştır.
Ayrıca, bu sertifika programlarının kalitesi konusunda ciddi eleştiriler ve kaygılar vardır. Zaman zaman bu programlar oldukça sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırılarak verilmekte, programdaki derslerin içeriği değiştirilmekte
ve uygulamaya yeterli özen gösterilmemektedir” (s. 50). 21 Ocak 2010 tarihinde YÖK’ün aldığı kararla, hem FenEdebiyat Fakültesi öğrencilerinin dört yıllık eğitimleri sürecinde hem de mezunlara yönelik pedagojik formasyon
eğitimi verilmesi belli kriterlere bağlanmıştır. Bu kriterlere göre, formasyon eğitimi vermek isteyen üniversitede
Eğitim Fakültesinin veya Eğitim Bilimleri Bölümünün bulun¬ması ve bu alanda yeterli sayıda ve nitelikte kadrolu
öğretim üyesi olması şartı geti¬rilmiştir. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilecek bu eğitimin beşinci
yarıyıldan başlayarak dört yarıyılda verilmesi mümkün hale getirilmiştir (Özoğlu, 2010). Formasyon eğitimine
kabulde ise adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonucu ve lisans mezuniyeti
akademik ortalamaları dikkate alınarak programa yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır (ÖSYM, 2014). Pedagojik Formasyon programları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalara bakıldığında daha çok katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Erarslan ve Çakıcı, 2011; İlğan, Sevinç ve Arı, 2013; Kartal ve Afacan, 2012; Özkan,
2012; Polat, 2013; Uslu, 2013), öz yeterlik inançları (Elkatmış, Demirbaş ve Ertuğrul, 2013; Uysal ve Kösemen,
2013) ve öğretmenlik uygulaması (Nayır ve Çınkır, 2014; Tepeli ve Caner, 2014) konularının ele alındığı görülmektedir. Sonuçları açısından programlara başvuran ve kabul edilen bireylerle ilgili alanyazına katkı sağlayan bu
araştırmaların programın etkililiğiyle ilgili de dolaylı olarak bilgi verdiği söylenebilir; ancak programın amaçlarına
ne ölçüde ulaştığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla programın etkililiği hakkında doğrudan bilgi
verecek çalışmaların yapılması ihtiyaç olarak göze çarpmaktadır. Bu araştırma ile de kazanımlara ve öğrenmeöğretme sürecine odaklanılarak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının değerlendirilmesi, olumlu ve
olumsuz uygulamaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarında
yer alan derslerin kazanımlarına ulaşılma düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. McMillan (2000), durum çalışmasını bir ya da birden fazla olayın, ortamın,
programın, sosyal grubun veya diğer sistemlerin derinlemesine incelendiği yöntem olarak tanımlamaktadır. (Akt.
Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, Ş. ve Demirel, 2012). Bu yöntemde duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılmakta, ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine
derinlemesine inceleme yapılmaktadır. Diğer araştırma türlerinden farklı olarak “nasıl” ve “niçin” soruları temel
alınmakta (Yıldırım ve Şimşek, 2011), çalışmanın doğası gereği nitel ve nicel veriler bir arada kullanılabilmektedir
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(Yin, 2009). Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi incelenecek durum olarak belirlenmiş, katılımcıların görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan değerlendirme formuyla hem nicel
hem nitel veri elde edilmesi amaçlanmıştır. Üç bölümden oluşan formun birinci bölümünde kişisel bilgiler bulunmaktadır. Nicel veri sağlayan ikinci bölüm, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında yer alan her bir
ders için öğretim elemanları tarafından belirlenen kazanımlardan ortak olan ve en önemli olduğu düşünülen beş
kazanım seçilerek düzenlenmiştir. Nitel veri sağlayan üçüncü bölümde ise programın öğrenme-öğretme sürecini
değerlendirmek amacıyla, kazanımların gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve engelleyen uygulamaları belirlemeye yönelik açık uçlu iki soru bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
kullanılarak oluşturulmuştur. 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden 49’u erkek, 176’sı kadın 225 katılımcı
çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve görüşlerini paylaşmıştır. Toplanan nicel verilere ilişkin yüzde ve frekans
hesaplaması SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak temalandırılmıştır.Verilerin analizi sonucunda, katılımcıların kazanımlara hangi düzeyde ulaştıklarıyla ilgili görüşleri
her bir ders için ayrı ayrı değerlendirildiğinde: Eğitim Bilimine Giriş ve Program Geliştirme dersleri kapsamında
belirlenen kazanımlara genel olarak “iyi” düzeyde ulaşıldığı, Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları dersinde
katılımcıların görüşlerinin “iyi” ve “biraz” seçeneklerinde yoğunlaştığı, Gelişim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi,
Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Rehberlik ve Öğretmenlik Uygulaması
derslerinde ise belirlenen kazanımlarla ilgili olarak “çok iyi” düzeyde bilgi ve beceri edinildiği belirlenmiştir. Ayrıca, kazanımların gerçekleştirilmesine katkıda bulunan uygulamalara ilişkin katılımcıların görüşleri motivasyon,
öğretim elemanlarının niteliği, staj eğitimi, öğrenme-öğretme yaklaşımı, öğretim yöntem ve teknikleri, devam zorunluluğunun olması şeklinde temalandırılmıştır. Kazanımların gerçekleştirilmesini engelleyen uygulamalara ilişkin görüşler ise zaman, öğretim elemanlarının olumsuz tutumu, alt yapı eksikliği, programın süresi, içeriğin yoğunluğu, öğretim elemanlarının öğretim yaklaşımı ile yöntem ve teknik kullanımı, kalabalık sınıflar, kazanımlarla
içeriğin uyumsuzluğu, sınav kaygısı, devam zorunluluğu, öğretmenlik uygulamasının yetersiz kalması, çok fazla
ödev verilmesi, daha çok teorik eğitim yapılması, alanla ilgili ders ve öğreticinin olmaması temaları altında gruplanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında yer alan derslerin çoğunda belirlenen kazanımlara büyük ölçüde ulaştığı elde edilmiştir. Öğrenme-öğretme sürecinin elde edilen başarıya katkısı hakkında ise olumlu uygulamaların yanı sıra bazı olumsuzlukların yaşandığı ve bu uygulamaların süreci zorlaştırdığı belirlenerek gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çeşitli etmenler ortaya konmuştur.
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Günlük yaşamımız süresince, “hayır” diyebilme konusunda zorlanabileceğimiz bazı taleplerle karşılaşabiliriz. Bu
taleplerden bazıları ahlakla ilgili bir içeriğe ya da ahlakla ilgili muhtemel sonuçlara sahip olabilir. Bu yüzden, bu
talepler karşısında “hayır” diyebilmek, ahlaki açıdan tüm boyutlarıyla ele alınması gereken bir problem durumu
haline gelebilir. Böyle bir problemi, ahlaki açıdan tüm boyutlarıyla ele alabileceğimiz kavramlardan biri karakterdir. Yunancada “işlemek, oymak, hakketmek” anlamlarına gelen bir kelimeden türeyen (O'Sullivan, 2004: 640)
karakter, psikolojik açıdan, bireyin sosyal ve bireysel olarak sorumluluk alma, etik davranışlar sergileme ve özyönetim sağlama gibi ahlaki anlamda doğru sayılabilecek davranışlarda bulunma becerisini ve eğilimini etkileyen
özelliklerin bir birleşimidir (Berkowitz ve Bier, 2005: 2). Berkowitz (2002), karakteri “ahlaki anatomi – moral
anatomy” kavramıyla açıklamakta ve bu kavramı ahlaki muhakeme, ahlaki davranış, ahlaki değerler, ahlaki kimlik,
ahlaki kişilik, ahlaki duygu ve meta-ahlaki özellikler çerçevesinde incelemektedir. Bu bileşenlerden biri olan ahlaki muhakeme, bireylerin ahlaki çatışmalarla uğraşma sürecini ifade etmektedir (Derry, 1989: 855). Ahlaki davranış ise başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal tepkilerimizi gösteren eylemler anlamına gelmektedir
(Aquino, Freeman, Redd, Lim ve Felps, 2009: 124). Ahlaki değerler; davranışlarımızı şekillendiren, bir konu hakkındaki kararlarımızı etkileyen, çeşitli inanç ve eylemlere ilişkin değerlendirmelerimize yön veren, dolayısıyla
kişisel bütünlüğümüzü oluşturan ilke, inanç, fikir ve yaşam standartlarıdır (Halstead ve Taylor, 1996). Ahlaki
kimlik, bir bireyin kimliği açısından, ahlaki değerlerin, ahlaki amaçların ve ahlaki erdemlerin ne denli önemli
olduğuyla açıklanabilmektedir (Hardy, 2006). Ahlaki kişilik, ahlaki bir hayatı destekleyen ve devam ettiren ruhsal
özelliklerin, karakteristik uyum sağlamaların ve öz tanımlayıcı hayat hikâyelerinin karmaşık bir desenidir (McAdams, 2009: 13-24). Ahlaki duygular, toplumun tamamının ya da toplumdaki en az bir kişinin yararına ya da
refahına yönelik duygulardır (Haidt, 2003). Meta-ahlaki özellikler ise temelde ahlaki özellikler olmadığı halde,
ahlaki işleyiş için gerekli olan özelliklerdir (Berkowitz ve Grych, 1998). Karakter ve karaktere ait yukarıda bahsi
geçen bileşenler, günlük yaşantımızda karşılaştığımız ahlaki meseleler karşısında verdiğimiz tepkileri şekillendirir
(Berkowitz ve Bier, 2004: 73). Bu ahlaki meselelerden bazıları, ahlaki anlamda doğru kabul edilemeyecek dayatmalar içerebilir ve bizi “dayatmayı kabul etme ya da ilgili dayatmalar karşısında “hayır” diyebilme becerisini
sergileme” şeklinde ahlaki bir ikileme sevk edebilir. “Hayır” diyebilme becerisi, kişilerin kendi gelişim süreçlerinde karşılaştıkları riskli davranışlara kendi irade ve seçimleriyle “hayır” diyebilme kapasitelerini tanımlamaktadır (Aslan ve Özcebe, 2008: 10). Bu becerinin ahlaki yönlerinin bulunması (Calabrese, 1989; Gündoğan, 2009;
Kemp, 2006) ve karakter eğitimi kapsamında kazandırılması istenen reddetme becerilerinden biri olması, bireylerin ahlaki yönünü (Berkowitz ve Bier, 2004: 73) oluşturan karaktere ait ahlaki anatominin bileşenleri ile aralarında
nasıl bir ilişki olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Özellikle henüz lisans eğitimlerine devam eden ve ileride
karakter gelişimi açısından kritik bir dönemde olan öğrencilerine (Berkowitz ve Bier, 2005) hem karakter açısından model olması (Lickona, 1996) hem de ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yer alan
“hayır” diyebilme becerisini kazandırması (Yetkin ve Daşcan, 2010) beklenen sınıf öğretmeni adaylarının, eğitimle ilgili ahlaki ikilemler karşısındaki “hayır” diyebilme becerilerinin, ahlaki anatominin bileşenleri açısından
incelenmesi önemli görülmektedir. Bu yüzden bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının “hayır” diyebilme becerilerinin, ahlaki anatominin bileşenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki
sorulara yanıt aranacaktır: Sınıf öğretmeni adaylarının, meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri ahlaki ikilemler
karşısındaki hayır diyebilme becerilerine ilişkin görüşleri nedir? Sınıf öğretmeni adaylarının ahlaki ikilemler karşısındaki hayır diyebilme becerileri, ahlaki anatominin hangi bileşenleriyle açıklanabilir?Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan ve farkında olduğumuz halde; derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanan fenomenoloji deseniyle (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 72) gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda
“hayır diyebilme” olgusu ahlaki anatominin bileşenleri açısından derinlemesine ve ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Bu araştırmada “hayır diyebilme” olgusuna ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı bir inceleme yapılacağından,
bu konuda araştırmacılara zengin veri sağlayabilecek katılımcılarla “aşırı veya aykırı durum örneklemesi” (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 108) kapsamında çalışılacaktır. Aşırı veya aykırı durumların belirlenebilmesi için Dicle
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Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere, kendilerini “hayır” diyebilme konusunda 10 puan üzerinden
değerlendirebilecekleri eşit aralıklı bir ölçme aracı uygulanacaktır. Bu ölçme aracından elde edilen veriler doğrultusunda, 1’e ve 10’a en yakın puan alan 10’ar öğrenci ile araştırma gerçekleştirilecektir. Bu araştırmanın verilerini
toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilmesi planlanan meslek yaşamında hayır diyebilmeye ilişkin ahlaki
ikilemler içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Bu görüşme formu geliştirilirken araştırmanın
amaçları ve literatür doğrultusunda hazırlanacak olan ahlaki ikilem durumları öncelikle, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne sunulacaktır. Daha sonra, ahlaki ikilem durumunun ve görüşme sorularının anlaşılırlığını tespit etmek amacıyla üç sınıf öğretmeni adayıyla ön uygulama yapılacaktır. Asıl uygulamalar sırasında, katılımcılara ilgili örnek olaylar sunulacak ve bu örnek olaylar karşısında kendilerinin nasıl davranacakları
sorulacaktır. Araştırma verilerinin analizinde ise tematik analiz işe koşulacak ve katılımcıların görüşlerinden alıntılar yapılarak bulgular yorumlanacaktır.Bu araştırmanın beklenen sonuçlarından biri sınıf öğretmeni adaylarının
“hayır” diyebilme becerilerini, ahlaki anatomiye ait ahlaki muhakeme, ahlaki davranış, ahlaki değerler, ahlaki
kimlik, ahlaki kişilik, ahlaki duygu ve meta-ahlaki özellik bileşenlerinden en az biriyle açıklayabilecekleridir. Bir
diğer beklenen sonuç ise sınıf öğretmeni adaylarının, meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri ahlaki ikilemler
karşısında “hayır” diyememelerini, daha çok meta-ahlaki özelliklere bağlayacak olmaları ya da ahlaki muhakeme
yoluyla bu davranışlarının da ahlaki boyutları olabileceğini açıklayacak olmalarıdır.
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Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Karar Verme
Becerisine ve Başarısına Etkisi
Ayşe Tuğba TETİK
Milli Eğitim Bakanlığı

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yetişen nesillerin sağlıklı bir
yaşam sürüp toplumun üretken bir üyesi haline gelebilmeleri için, günün şartlarına uygun ve değişime ayak uydurabilecek nitelikte eğitim almaları gerekir (Demircioğlu, 2005). Bu anlamda eğitim kurumlarının ayrı bir yeri ve
önemi vardır. Eğitim kurumlarından toplumsal değerlere sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma - sorgulama, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmeleri beklenmektedir.
Bu bilgi ve becerilerle donanımlı vatandaş yetiştirme sorumluluğu ilköğretim okullarında sosyal bilgiler dersine
aittir. Ülkemizde Sosyal Bilgiler Programı öncelikle etkin ve üretken vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar. Sosyal
bilgiler, ilköğretimde 1, 2 ve 3. sınıflarda hayat bilgisi, 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler, 8. sınıfta da Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi adı altında öğrencilere okutulmaktadır. İlköğretimde adı geçen bu derslerin de genel
amacı budur. Bireyler yaşamları boyunca çevre kirliliği, sağlık ve ailevi sorunlar gibi birçok problemle karşılaşırlar. Bilim, insanı bölgesel ve evrensel problemlere etkili çözümler bulmasını sağlayacak bilgilerle donatır. Bu
nedenle okullar da öğrencilere günlük hayatta karşılaşacakları problemleri çözmeyi öğreneceği fırsatlar yaratılmalıdır (Çakır ve Tekkaya, 1999). Sosyal bilgiler, toplumsal yaşamdaki sorunları ve öğrencinin yakın çevresini ele
alması ve öğrenciyi günlük hayatta karşılaşabileceği durumlarla karşı karşıya getirmesi bakımından öğrenciyi hayata hazırlayan, problem çözme becerisi kazandıran bir derstir. Problem çözme, bireye bağımsızlık duygusu ve
sorumluluk alma gücü kazandırır. Birey bu yolla kendi yeteneklerini keşfederek gelişmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir. Karşılaştığı güçlükleri, başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın kendisi çözmeye çalışır ve
böylece kendine olan güveni artar (Kılıç ve Samancı, 2005). Probleme dayalı öğrenme, öğrenciler tarafından kritik
düşünme ve problem çözme becerilerinin öğrenilmesi ve dersin önemli kavramları ile ilgili bilginin kazanılmasına
ortam oluşturan “gerçek dünya” problemlerinin kullanıldığı öğretimsel bir yöntemdir (Duch, 1995b). Probleme
dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin; etkili problem çözme, üst düzey düşünme, bağımsız öğrenme ve işbirliği
yapabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca öğrenciler probleme dayalı öğrenme sürecinde, problemin tanımlanmasından çözümüne kadar her aşamada karar verme durumuyla karşı karşıya kalırlar. Günümüzde,
karar verme önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar verme, alternatif eylemler arasından arzu edilen
amaca uygun en iyi olanın seçildiği bir süreçtir. Öğrenen bu süreçte uygun ve önemli ölçütleri seçip, alternatifleri
tanımlayıp, değerlendirerek karar verir (Kaya, 2009). Günlük hayatta basit kararlar verildiği gibi, eğitsel, sosyal,
ekonomik ve siyasal anlamda, hayatımızın akışını belirleyecek kadar önemli kararlar da verilir. Doğru bir karar
bireyin yaşamında olumlu sonuçlara yol açıp, onun amaç ve isteklerine ulaşmasını sağlar. Buna karşılık yanlış
kararlar, bireyi amaçlarına ulaşmaktan alıkoyabilir. Hatta onun istemediği bir hayatı yaşamasına neden olabilir
(Eldeleklioğlu, 1996).Araştırmada bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere yansız atama ile oluşturulmuş iki
grup yer almıştır. Deney grubunda; yapılandırmacı yaklaşım temelli probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulamaları, kontrol grubunda ise; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen öğretmen kılavuz kitabındaki
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Her iki grupta da deney öncesi ve sonrası “sosyal bilgiler başarı testi” uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada uygulanan deneysel işlemin sonunda, deney grubundaki sınıf öğretmeni, öğrenciler ve velilerinden görüşleri yazılı olarak alınarak içerik analizi yapılmıştır.Uygulama süreci sonunda, probleme dayalı öğrenme yöntemi ile deney grubu öğrencilerinin karar verme becerisinin olumlu yönde geliştiği, kendi kararlarını
kendilerinin verebildikleri, daha hızlı ve daha doğru karar verebildikleri, karar verme aşamasında daha olumlu
düşündükleri ve grup arkadaşlarıyla birlikte ortak karar alma konusunda daha başarılı oldukları görülmüştür. Uygulama sürecinde probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğrencilerin karar verme becerisinin olumlu yönde geliştiği, bireysel çalışma ve grup arkadaşlarıyla birlikte çalışma konusunda gelişme gösterdikleri, karar vermeden önce
düşünüp, araştırma yaptıkları, bulunduğu ortamlarda alınan kararlara katılıp, fikirlerini belirttikleri veliler tarafından gözlenmiştir. Ayrıca veliler, öğrencilerin özgüven kazandıklarını ve amacına uyan kararlar almaya başladıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin probleme dayalı öğrenme yöntemini ve uygulama sürecinde yaptıkları etkinlikleri beğendikleri, etkinlikler sayesinde grupla çalışma yapmayı, işbirliğini ve yardımlaşmayı öğrendikleri, sosyal
bilgiler dersindeki başarılarının ve problem çözme becerilerinin arttığı görülmüştür. Buna göre; probleme dayalı
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öğrenme yönteminin deney grubu öğrencilerinin başarılarına, problem çözme becerilerine, grupla çalışma yapma
becerilerinin gelişmesine, dersin daha eğlenceli hale gelmesine olumlu anlamda etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada ayrıca probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından okullara gönderilen öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklerin kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Bir toplumun ilerleyebilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyine erişebilmesi için eğitim kurumlarında verilen
eğitimin nitelikli olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Ancak okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, çocukların
her yönden istendik gelişim düzeyine ulaşmaları, nitelikli öğretmenler olmadan sağlanamaz. Başka bir ifadeyle,
iyi bireyler yetiştirmek için iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin de öğretmen yetiştiren kurumlarda yetiştirildikleri düşünüldüğünde bu kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir (Seferoğlu, 2004). Özellikle, hayatın altın yılları olarak tanımlanan erken çocukluk dönemi eğitiminin önemi artık tartışma götürmez bir konudur.
Ve bu dönemdeki çocuğun eğitimi karmaşık bir süreçtir ve özel bir hazırlığı gerektirir. Aynı şekilde, bu süreci
yönetebilecek olan öğretmenlerin de profesyonel olarak eğitilmeleri karmaşıktır ve önemlidir (Blank,2010). Türkiye’de okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirmenin tarihi 1915’te açılan Ana Öğretmen Okullarına dayanır (Duman,1995). Eski bir tarihi olmasına rağmen okul öncesi eğitim, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin içinde
bulunduğu sosyal ve politik sebeplere de bağlı olmak üzere gerekli ivmeye ulaşamamıştır. Okul öncesi eğitim
durakladığında elbette okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme de duraklamış veya olması gereken niteliklerden
oldukça uzak bir şekilde sürdürülmüştür. Okul öncesi eğitimi öğretmeni yetiştirme konusunda, 2013-2014 eğitim
öğretim yılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bakıldığında ise, durum oldukça şaşırtıcıdır. Türkiye’de halihazırda eğitim öğretime devam etmekte olan vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere toplamda 64
üniversitede okul öncesi öğretmenliği lisans programı bulunmaktadır. Ancak bu programların nicelik olarak fazla
olması niteliği de beraberinde getirip getirmediği merak konusudur. Öğretmenlerin istenilen niteliklere sahip olmaları için öncelikle belirli öğretmen yeterliklerinin olması gerekmektedir (Seferoğlu,2004). Bu anlamda Milli
Eğitim Bakanlığının 25 Temmuz 2008 tarih ve 2391 sayılı onayı ile yürürlüğe koymuş olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri mevcuttur. Bunun yanı sıra farklı öğretmenlik alanları için olduğu gibi okul öncesi öğretmenlik alanı için de özel alan yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda, okul
öncesi öğretmenlerinde bulunması gereken yeterlik alanları, “Gelişim Alanları, Ailelerle İletişim, Aile Katılımı ve
Aile Eğitimi, Değerlendirme, İletişim, Yaratıcılık ve Estetik, Okul ve Toplumla İşbirliği, Yapma Mesleki Gelişimi
Sağlama” olmak üzere 7 ana başlıkla ifade edilmiştir. Her bir yeterlik için, A1, A2, A3 olarak düzeylendirilen
performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans göstergeleri, okul öncesi programı esas alınarak hazırlanmıştır
(MEB,2008). Öğretmenlere hizmet öncesi eğitim esnasında bu yeterlikleri kazandırmak esastır ve bu kazanım,
lisans düzeyinde oluşturulan ders programlarıyla sağlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı da en yüksek Yüksek
Öğrenime Giriş (YGS) puanı ile bünyesine öğrenci kabul eden 5 okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının
ders programları, bu derslerin içerikleri ve kredileri, seçmeli dersleri ve bu derslerin daha çok hangi yeterlik alanlarının kazandırılmasına yönelik olduğunun MEB Özel Alan Yeterlilikleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu araştırmanın, yüksek öğrenime geçişte karar verme sürecinde olan ve öğretmen olmak isteyen
adaylara fikir vermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, diğer okul öncesi öğretmeni yetiştiren
yüksek öğrenim kurumlarında, program geliştirme konusu ile ilgilenen öğretim elemanlarına, kendi programlarını
tasarlarken faydalanacakları bir kaynak olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Bu araştırmada Türkiye’de okul öncesi eğitime öğretmen yetiştiren kurumların tarihi gelişimi ve bugünkü durumu sayısal verilerle
desteklenerek ele alınmıştır. Ayrıca araştırmada, 2014 Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine
göre, Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) temel alınarak, en yüksek puanla bünyesine öğrenci kabul eden okul
öncesi eğitimi öğretmeni yetiştiren 5 üniversitenin (Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi) okul öncesi eğitimi öğretmenliği ders programları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu lisans programları, Milli Eğitim Bakanlığının 25 Temmuz 2008 tarih ve 2391 sayılı
onayı ile yürürlüğe konulmuş olan Okul Öncesi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri kapsamında değerlendirilmiş
ve programda mevcut olan dersler, Gelişim Alanları, Ailelerle İletişim ve Aile Katılımı, Değerlendirme, İletişim,
Yaratıcılık ve Estetik, Okul ve Toplumla İşbirliği Yapma, Mesleki Gelişimi Sağlama olmak üzere 7 yeterlik alanına göre kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca karşılaştırma, uygulamalı dersler ve kredileri, YÖK tarafından belirlenen
çerçeve programı dışında üniversitelerin kendi öğretmen yetiştirme felsefelerine ve öğretim üyelerinin durumla-

885

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
rına göre belirledikleri seçmeli dersler de yeterlik alanlarına göre sınıflandırılmış ve böylece üniversitelerin öğretmen yetiştirmede, geliştirmeyi önemli buldukları yeterlilik alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda bazı
eğitsel sonuçlara varılarak önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle, YÖK tarafından önerilen
çerçeve program incelenmiştir. Bu programda derslerin içerikleri incelenerek hangi dersin hangi yeterlik alanını
kazandırmayı amaçladığı belirlenmiştir. YÖK’ün önerdiği çerçeve programda toplamda 43 farklı ders bulunmaktadır. Bu dersler yeterlik alanlarına göre sınıflandırıldığında, derslerin 26’sının ‘Gelişim Alanları’ ,5 dersin ‘Aile
ile İletişim Aile Katılımı ve Eğitimi’, 15 dersin ‘Değerlendirme’ , 5 dersin ‘İletişim’, 7 dersin ‘Yaratıcılık ve
Estetik’, 6 dersin ‘Okul ve Toplumla İşbirliği’ ve 6 dersin ‘Mesleki Gelişim’ alanlarına girdikleri görülmektedir.
Derslerin birden fazla yeterlik alanı kapsamına girmesi dikkat çekicidir. Araştırma kapsamında incelemeye alınan
üniversitelerin YÖK çerçeve programını uyguladıkları fakat öğrencilerine farklı seçmeli ders seçenekleri sunduğu
görülmüştür. Bu nedenle bu üniversitelerin, seçmeli ders programları incelenerek sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda
değerlendirmeler sonucunda, eğitim dilinin İngilizce olduğu bilinen ODTÜ’nün 33 zorunlu ve 9 seçmeli dersi
olduğu, Hacettepe Üniversitesinin toplamda 26 zorunlu ders ve 31 seçmeli dersi olduğu, Ege Üniversitesinin ise,
45 zorunlu ve 16 seçmeli dersinin olduğu, Gazi Üniversitesinin 42 zorunlu dersi ve 16 seçmeli dersi olduğu görülmüştür. Eğitim dili İngilizce olan Boğaziçi Üniversitesinin, programının YÖK çerçeve programdan oldukça farklı
derslere sahip olması nedeniyle diğerlerinden ayrı olarak ele alınması gerektiği düşünülmüştür. Toplamda 33 zorunlu okutulan dersin 10 tanesi YÖK programından farklı içerikli derslerken, 5 seçmeli ders mevcuttur. Bu 5 üniversitenin programlarında sunulan seçmeli derslerin kazandırmayı hedeflediği yeterlik alanları açısından bakıldığında, ‘Gelişim Alanları’ kapsamında 12 ders sayısı ile en çok derse sahip olan üniversitelerin, Hacettepe ve Gazi
Üniversitesi olduğu, ‘Aile ile İletişim’ yeterlik alanı kapsamında tüm üniversitelerin en fazla 2-3 dersle sınırlı
kaldığı ‘Değerlendirme’ yeterlik alanı kapsamında 11 ders sayısı ile en fazla derse Boğaziçi Üniversitesinin sahip
olduğu İletişim’, ’Yaratıcılık ve Estetik’, ‘Okul ve Toplumla İşbirliği’ yeterlik alanı konusunda da üniversitelerin
en fazla 3 dersle sınırlı kaldığı ve ‘Mesleki Gelişim’ yeterlik alanının ise 7 ders sayısıyla en fazla derse sahip
üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına dair çalışmalar devam etmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme Deneyimleri: Bir Eylem Araştırması
Arş. Gör. Güler GÖÇEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hızla gelişen teknoloji bireylerin hayatının önemli bir bölümünü kaplamaktadır. Yaşanmakta olan bilgi ve teknoloji çağında banka ATM’leri, sokaklarda parkmetreler, yürüyen merdivenler, asansörler, evlerde ve her türlü sektörde kullanımı kaçınılmaz bilgisayarlar, küçük ev aletlerinden büyüklerine çeşit çeşit alet ve makineler bizleri
teknoloji konusunda belli bir bilgi birikimine sahip olmaya zorlamaktadır (Çakır ve Oktay, 2013). Günümüzde
bireylerin erken yaşta teknoloji ile tanışması sonucu okula başlamadan önce bile teknoloji ile ilgili birtakım yeterlikler kazanılmaya başlanmaktadır. Bu durum eğitim alanında da yenilikleri ve gelişmeleri beraberinde getirmiştir.
Öğrencilerin beklentileri ve ihtiyaçları öğrenme ortamlarında teknoloji kullanımını neredeyse zorunlu hale getirmiştir. Artık öğretmenler, öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde, öğretim materyallerinin ve kullanılan öğrenme
yöntemlerinin seçiminde öğrencilerin içinde bulundukları dijital çağı göz önünde bulundurarak hareket etmektedirler. Bu bağlamda öğretmen adaylarının da teknolojik yeterlik kazanması büyük önem arz etmektedir. Öğretmen
adaylarının mesleki hayatlarında istenilen başarıya ulaşabilmeleri için öncelikle teknolojinin eğitimdeki rolünü
kabullenmeleri ve kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü öğretmen adayları göreve başladıklarında teknoloji ile iç içe olan öğrenci grubu ile karşılaşacaktır (Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Dijital öyküleme günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda öğrenme ile teknolojiyi birleştiren aktif yöntemlerden birisidir.
Jakes ve Brennan’a (2005) göre dijital öyküleme öykü yazma, bu öyküye ses, görsel, müzik gibi çoklu ortam
öğelerini ekleyerek görsel bir öykü oluşturma sürecidir. Dijital öyküleme yöntemi öğrencilerin aktif katılımını
sağlayacak, eğlenerek öğrenmelerini teşvik edecek ve öğrenmenin kalıcılığını arttıracak yöntemlerden birisidir.
Dijital öyküleme insan yaratıcılığı ile teknolojiyi kaynaştıran, öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım olarak öğrenci merkezli ve teknolojik açıdan zengin etkileşimli öğretme ve öğrenme ortamlarının oluşturulmasına imkân sağlamaktadır (Smeda, Dakich & Sharda, 2010). Dijital öyküleme ile öğrenciler ders içeriğini hem
öykünün getirmiş olduğu bir hiyerarşi ve kurgu çerçevesinde takip etme, hem de dijital öyküde yer alan görsel ve
işitsel öğelerle dersi ilgi ile izleme fırsatı bulmaktadırlar. İlgili literatürde dijital öykülemenin, öğrencilerin akademik başarılarını ve derse yönelik tutumlarını arttıran etkili bir yöntem olduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır
(Demirer, 2013; Hung, Hwang & Huang, 2012; Kahraman, 2013; Yang ve Wu, 2012; Yoon, 2013). Bununla birlikte Xu, Park ve Baek (2011), dijital öyküleme yönteminin sınıfta öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ceylan ve Birinci (2013) ise dijital öyküleme ile eğitimin daha bireysel hȃle
getirilebileceğini ve öğrenenlerin dikkatlerini öğrenecekleri konuya yöneltmelerini sağlayacağını ifade etmişlerdir.
Yurt dışında yaygın olarak uygulanan dijital öyküleme yönteminin Türkiye’de henüz çok fazla uygulanmamış
olması araştırmanın problem durumunu oluşturmuş ve öğretmen adayları ile yeni olan bu yöntemin çalışılması
gerekli görülmüştür. Bu nedenle öğretmen adaylarının dijital öyküleme yöntemi ile hem teorik hem de uygulamalı
olarak deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının dijital öyküleme deneyimlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Eylem araştırması, bir okulda çalışan yönetici, öğretmen, eğitim uzmanı veya diğer tür kuruluşlarda çalışan mühendis, yönetici, planlamacı, insan kaynakları uzmanı gibi bizzat uygulamanın içinde olan kişiler tarafından uygulanır.
Uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama sürecine ilişkin
sorunların ortaya çıkarılması ya da hali hazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve çözmeye yönelik veri toplama
ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Johnson (2015), eylem araştırmasının bir öğretim yöntemini, bir problemi veya ilgi duyulan bir alanı incelemek olmak üzere üç amaçla kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu araştırmada da öğretmen adayları ile yeni bir yöntem çalışılmış ve onların uygulama
süreçleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemleri birçok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında faydalı olarak görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). Bu araştırmaya katılacak öğretmen adaylarının seçiminde, araştırma sürecinde
‘Öğretmenlik Uygulaması II’ dersini alıyor olmaları, araştırmaya gönüllü olarak katılmak istemeleri ve çalışmaya
katılmadan önce dijital öyküleme yöntemi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamaları temel ölçütler olarak

888

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
belirlenmiştir. Bu temel ölçütler doğrultusunda, Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde Okul Öncesi Öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğretmen adayı içerisinden 8 öğretmen adayı seçilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formları, öğretmen adaylarının yansıtıcı
günlükleri ve araştırmacı gözlem formlarından yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.Öğretmen adaylarının dijital öyküleme deneyimlerinin derinlemesine incelendiği bu araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öncelikle dijital öyküleme yöntemi konusunda teorik
olarak yeterlik kazanacakları düşünülmektedir. Daha önce bu yöntemle ilgili bilgileri bulunmayan öğretmen adaylarının yöntemin ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği, yararları ve sınırlılıkları konusunda bilgi sahibi olacakları
düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının dijital öykü hazırlama konusunda da yeterlilik kazanmaları beklenmektedir. Öğretmen adayları dijital öykü oluşturmak için bu araştırmada kullanılan Microsoft Photo
Story 3 programını kullanarak kendi dijital öykülerini hazırlama becerisi kazanacaklardır. Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulama aşamasında bu yöntemi kullanma fırsatı bulacaklardır. Bununla birlikte öğretmen adayları uygulama sürecinde hem yaşadıkları olumlu etkileri hem de aksaklıklar ve güçlükleri görebileceklerdir. Uygulama okullarındaki öğretmenler ve öğrencilerin de yeni olan bu yöntemi tanımaları sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının mezun olmadan önce yeni olan ve teknolojik pedagojik alan bilgilerine katkı sağlayacak olan bu yöntemi tanıyarak ve uygulayarak deneyim kazanmaları ve meslek hayatlarında bu yöntemi kendi
derslerinde kullanabilecekleri düşünülmektedir.
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Sosyal Adalet Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
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Son yıllarda, kültürel farklılıkların eğitim sistemleri içinde göz önüne alınmasıyla birlikte, öğrenme ortamlarında
sosyal adalet konusundaki tartışmaların da ivme kazandığı görülmektedir. Bu tartışmaların odağında ise farklı
sosyal yapılardan gelen öğrenciler için eşit eğitim olanakları yaratmak, çoğulculuğu ve eşitliği desteklemek gibi
sosyal adalet çalışmalarının boyutları yer almaktadır. Prilleltensky’e (2001) göre sosyal adalet, toplumdaki müzakere güçlerinin, yükümlülüklerin ve kaynakların, adil ve eşit olarak dağıtılması sürecinde, insanların güç farklılıklarının, ihtiyaçlarının ve isteklerinin dikkate alınmasıdır. Diğer bir tanımda ise Torres-Harding, Siers ve Olson
(2012), sosyal adalet için, bireylerin kaynaklara ulaşım olanaklarının eşit oranda sağlanmasının, sosyal eşitsizliklerin giderilmesinin, dezavantajlı gruplar için toplumun işbirliği içerisinde çalışmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü Torres-Harding ve diğ.’ne (2012) göre bireylerin katılımcı olmaları ve işbirliği içerisinde çalışmaları sosyal adalet çalışmalarının anahtar yapılarını oluşturmaktadır. Bu durumda, toplumsal yapının mikro
boyutta kendini gösterdiği öğrenme ortamlarında, iki temel öge olan öğretmen ve öğrencilerin sosyal adalet konusundaki davranışları önem kazanmaktadır. Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin sosyal adaletle ilgili çalışmalara katılımlarını ve bunu davranışlarına yansıtmalarını sağlamanın önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü
Ajzen’in (1991) de belirttiği üzere, bireyin sergileme eğiliminde olduğu davranış, bireyin davranışa yönelik geliştirdiği tutumlarının, davranışla ilgili öz-yeterlik (kontrol) algısının ve davranışa yönelik olarak çevresinden algıladığı sosyal desteğin etkisi altındadır. Bu noktada, sözü edilen faktörlerin etki düzeylerinin nasıl belirlenebileceği
sorusu akla gelmektedir. Torres-Harding ve diğ. (2012) sosyal adaletle ilgili bir ölçme aracı geliştirmenin önemli
olduğunu çünkü sözü edilen ölçme aracının, araştırmacıların ve eğitimcilerin bireylerde tutumlardan eyleme
geçme sürecinin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtmektedir. Alan yazın incelendiğinde, belirtilen faktörlerin, sosyal adaletle ilgili davranışlar üzerinde hangi düzeyde etkili olduğunu ortaya koyabilecek ölçme araçlarının sınırlı olduğu görülmektedir. Sosyal adaletle ilgili olarak geliştirilmiş olan ölçme araçları (Colquitt, 2001; Rasinski, 1987; Ritchhart, 2002) bireylerin genel olarak sosyal adaletle ilgili davranışlarını
değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, belirtilen sınırlılığı gidermek üzere, Torres-Harding
ve diğ. (2012) Ajzen’in (1991) sosyal bilişsel modelini temel alarak Sosyal Adalet Ölçeği’ni (SAÖ) geliştirmişlerdir. SAÖ, sosyal adaletle ilgili tutumları, değerleri, davranışlara yönelik algılanan öz-yeterliği, öznel normları
ve davranış eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. SAÖ’nün Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin
incelenerek alana kazandırılmasının sosyal adaletle ilgili yapılacak olan araştırmalara ve öğrenme ortamlarında
düzenlenecek olan sosyal adalet çalışmalarının desteklenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, SAÖ’nün dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması bu araştırmanın temel
gerekçesini oluşturmaktadır. Belirtilen gerekçenin yanı sıra, ölçeğin geliştirilmesi sürecinde temel alınmış olan
modelin ikinci bir çalışma grubundan elde edilen verilerle test edilmesi de araştırmanın diğer gerekçesini oluşturmaktadır. İkinci gerekçe çerçevesinde, sosyal adaletle ilgili tutumların, algılanan davranış kontrolünün ve öznel
normların davranış eğilimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.Araştırmanın ölçek geliştirme süreci, tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın ikinci aşamasında değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkileri incelendiği için
nedensel araştırma modeli tercih edilmiştir. Çalışma Grupları Araştırmanın birinci çalışma grubunu, Marmara,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Yıldız Teknik Üniversitesinde 2013-2014 bahar döneminde pedagojik formasyon
eğitimi alan toplam 515 öğretmen adayı oluşturmuştur. İkinci çalışma grubunu ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesinde 2014-2015 güz döneminde pedagojik formasyon eğitimi alan 410 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Veri Toplama Aracı Araştırma verileri, Torres-Harding ve diğ. (2012) tarafından geliştirilen SAÖ ile toplanmıştır.
Ölçek maddeleri, Ajzen’in (1991) sosyal bilişsel modeli temel alınarak hazırlanmıştır. Ölçek, dört faktör altında
toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Birinci faktörde sosyal adalete ilişkin tutumları ölçmeye yönelik 11 madde
bulunmaktadır. İkinci faktörde bireylerin sosyal adaletle ilgili olarak algıladıkları davranış kontrollerini ölçmeye
yönelik beş madde yer almaktadır. Üçüncü faktörde sosyal adaletle ilgili öznel normları ölçmeye yönelik dört
madde bulunmaktadır. Dördüncü faktör bireylerin gelecekte sosyal adalet çalışmalarıyla ilgilenme eğilimlerini
ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış olan dört maddeden oluşmaktadır. Ölçek, kesinlikle katılmıyorum (1) ile tamamen katılıyorum (7) uçları arasında yedili dereceleme biçiminde düzenlenmiştir. Özgün ölçeğin faktör yapısını
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belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Analiz sonucunda, uyum indeksleri, X2 =
789.14, df = 246, p = 0.00; RMSEA = .09, NFI = .95, CFI = .97, GFI = .80, AGFI = .75, PGFI = .65, kabul
edilebilir düzeyde model veri uyumuna işaret etmiştir. Maddelerin birinci faktörde .76 ile .88, ikinci faktörde .55
ile .67; üçüncü faktörde .67 ile .88; dördüncü faktörde ise .72 ile .91 arasında yük değerleri aldıkları saptanmıştır.
Güvenirlik analizleri sonucunda, birinci faktörde alfa katsayısı .95, ikinci faktörde .84, üçüncü faktörde .82, dördüncü faktörde .88; toplam ölçekte ise .93 olarak bulunmuştur. Verilerin Analizi SAÖ’nün uygulaması araştırmacı
ve çalışma gruplarının bulunduğu üniversitelerde görev yapmakta olan bir dizi öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışması için elde edilen verilerin Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır.
Ölçeğin Türkçedeki faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve DFA yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek için faktörlerin ve toplam ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları incelenmiştir. Maddelerin puanlayıcıları ne derece ayırt ettiğini belirlemek amacıyla düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları hesaplanmış ve alt % 27 ile üst % 27’lik grupların puanları arasında bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Ölçeğin, dış
tutarlığı, 4 hafta arayla yapılan test tekrar test uygulamalarından elde edilen verilerin Pearson Korelasyon Katsayılarının hesaplanmasıyla belirlenmiştir. İkinci çalışma grubundan elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi
ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, LISREL 8.80 ve SPSS 17.0 programları kullanılmıştır.Ölçeğin dilsel
eşdeğerliği için yapılan İngilizce ve Türkçe uygulamalar arasında maddeler bazında .63 ile .84 arasında; faktörler
bazında .76 ile .84 arasında; toplam ölçek puanlarında ise .86 düzeyinde pozitif ve anlamlı korelasyon değerlerine
ulaşılmıştır p = .00, p < .01. Bulgular ışığında, ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin sağlandığına karar verilmiştir. AFA
sonucunda ölçeği oluşturan maddelerin .59 ile .89 arasında; DFA sonucunda .54 ile .91 arasında değişen faktör
yük değerleri aldığı görülmüştür. Faktörlerin öz değerleri 1.29 ile 9.79 arasında değişmiştir. Açıklanan varyans
oranları faktörlerde 12.81 ile 26.96 arasında değişmiş; toplam ölçekte ise 66.23 olarak bulunmuştur. DFA sonucunda elde edilen uyum indekslerinin, χ2 = 671.15, df = 246, p = .00, p > .05, χ2/df = 2.72 olduğu tespit edilmiştir.
Bu değerler, çalışma grubunun büyüklüğüne bağlı olarak, kabul edilebilir düzeyde bir uyumun göstergesi olarak
değerlendirilmiştir. Diğer uyum indekslerinden RMSEA = .05, NFI = .96, NNFI = .97, CFI = .97, SRMR = .04
değerleri iyi düzeyde uyuma; GFI = .90, AGFI = .88 değerleri ise kabul edilebilir düzeyde uyuma işaret etmiştir
(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; MacCallum, Widaman, Preacher, & Hong, 2001; Schermelleh-Engel,
Moosbrugger, & Müller, 2003). Ölçek maddeleri, özgün ölçeğe benzer olarak, toplam dört faktörde toplanmıştır.
Ölçeğin iç tutarlık katsayısı faktörlerde .84 ile .92 arasında değişmiş; toplam ölçekte ise .92 olarak bulunmuştur.
Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları faktörlerde .55 ile .82; toplam ölçekte ise .41 ile .73 arasında değişmiştir.
Alt % 27 ve % 27’de yer alan katılımcıların puanları arasında yapılan t testi sonucunda tüm maddelerde farkın
anlamlı olduğu görülmüştür p = .00, p < .05. Ölçeğin dış tutarlığı için hesaplanan korelasyon katsayıları, maddeler
bazında .70 ile .91 arasında; faktörler bazında .85 ile .95 arasında; toplam ölçekte ise .95 olarak bulunmuştur.
Bulgular, ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir yapısının olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ikinci
bölümünde, sosyal adaletle ilgili tutumların, algılanan davranış kontrolünün ve öznel normların, davranış eğilimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Model testi sonucunda standardize edilmiş çözümleme değerleri incelendiğinde tutum (.35) ve algılanan davranış kontrolünün (.47) orta düzeyde, öznel normların (.11) ise düşük düzeyde
davranış eğilimlerini etkilediği saptanmıştır. Bununla birlikte t değerlerinin p < .05 düzeyinde anlamlı olduğu
görülmüştür. Modelin uyum indeksleri incelendiğinde ise χ2 = 570.93, df = 246, p = .00, p > .05, χ2/df = 2.32
olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler, kabul edilebilir düzeyde bir model veri uyumuna işaret etmiştir. Diğer uyum
indekslerinden RMSEA = .05, NFI = .95, NNFI = .97, CFI = .97, SRMR = .05 değerleri iyi düzeyde bir uyumun;
GFI = .90, AGFI = .87 değerleri ise kabul edilebilir düzeyde bir uyumun göstergeleri olarak yorumlanmıştır. Açıklanan varyans oranları incelendiğinde, tutumun, algılanan davranış kontrolünün ve öznel normların birlikte davranış eğilimlerindeki varyansı .56 oranında açıkladığı görülmüştür. Bulgulardan hareketle, modelin doğrulandığı,
tutum, algılanan davranış kontrolü ve öznel normların davranış eğilimleri üzerindeki birlikte etkilerinin olumlu
yönde ve anlamlı olduğu söylenebilir.
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As can be seen on the increase of the publications and the courses delivered in higher education institutions ethics
has become an interesting topic in management field (McMahon, 2002; O’Fallon & Butterfield, 2005). This cannot
be explained only by the effect of the media and the interest of the public on ethical issues, the cost associated with
unethical behaviors in organizations is also from the important reasons (McMahon, 2002). Studies report that
unethical acts occur frequently both in business organizations and in public organizations (e.g. Detert, Trevino, &
Sweitzer, 2008; Reynolds, Schultz, & Hekman, 2006). Educational organizations are not exceptional. Educators
are faced with many events involving ethical dilemmas (Beninga, 2013). Because judgment factors such as fairness
or justice, discipline, evaluation, confidentiality, and advising which usually contain ethical dilemmas (Gifford,
1992) are almost daily routines of educators, falling into a false choice is quite possible. Teachers in the schools
may also face with ethical dilemmas because of the stakeholders. Stakeholders may ask teachers to get engaged in
unethical acts. One simple example may be the wishes of the students, their parents, colleagues or managers to
increase the grades which are used for changing schools or university entrance. This is why public is interested in
the increase of the importance of teacher grading. As they do not believe that teachers can always resist to such
kind of unethical wishes from other stakeholders, they are generally against to increase the importance of teacher
grading. Contrary to public interest, and the numerous studies present in the field, the nature of the ethical decision
making is still unclear and more research is needed on the issue. This could be explained with the complex nature
of ethical decision making and ethics itself. There have been several ethical decision making models proposed by
researchers (e.g. Jones, 1991; Ferrell & Gresham, 1985; Trevino, 1986; Hunt & Vitell, 1986; 2006), in which
numerous variables are identified as antecedents or consequences of ethical decision making. Some of these variables are intensity of the given act, group dynamics, authority factors, socialization processes (Jones, 1991), individual attributes, religious values, humanistic values, cultural values, societal values, corporate goals, stated policy, corporate culture, legislation, administrative agencies, judicial system, peer group and family (Bommer,
Gratto, Gravander, & Tuttle, 1987), and to the moral philosophy orientations (Ferrell, Gresaham & Freadrich,1989). Therefore studies about the ethical decision making and possibly affecting variables are abundant in
the field; however, it is rare to find studies regarding ethical behavioral intentions with regard to influence of
significant others. Yet, stakeholders may have an impact on ethical decision making to get benefit. In fact, some
theories emphasize the importance of significant others (e.g. Ferrel & Gresham, 1985; Hunt &Vitell, 2006). But,
the literature lacks research relating to the importance of the all stakeholders in ethical decision making. In another
words, stakeholders’ influence on individuals’ (teachers specific to this study) engaging in unethical acts has not
been widely studied. By this study, it is aimed to develop a valid and reliable scale for measuring the effect of key
stakeholders on teachers for conducting unethical act by considering issue contingencies as proposed by Jones
(1991).The items in this scale were created by considering McMahon’s (2006; 2002) study on dimensionality of
moral intensity and the Bommer et al. (1987) propositions with regard to key stakeholders. A total of 32 items
were developed; 16 items included high moral intensity by considering the four key stakeholders; colleagues,
management, parents and students; and the other16 items included low moral intensity, also, by considering the
key stakeholders. All of the items were developed according to the previous theoretical and empirical studies.
Initially, two forms were developed; in the first form items were written independently from each other; however,
in the second form, by considering that the basic parts of the items were the same for the four stakeholders, only
the basic parts of the items were written and under the items stakeholders were located for rating. Forms were sent
to three experts for getting opinion on content coverage and face validity for the first time. At the same time five
interviews were conducted with teachers to get their opinions. After getting both experts’ and teachers’ opinions,
the second form was chosen for the study. For the OVED scale, factor analysis was conducted in the pilot study
with a sample of 176 teachers. Principal axis factoring with direct oblimin rotation and Kaiser Normalization were
used since the data did not show normal distribution properties. For measurement model evaluations, Hair (2010)
suggests that skewed data sets are appropriate for Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
rather than conventional covariance based structural equation model (CB-SEM). Since the data set of this study is
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skewed, PLS-SEM was conducted for confirmatory factor analysis with 508 teachers.Rotated factor solution results indicated only four factor solutions for both of the high moral intensity items; and low moral intensity. In
PLS-SEM measurement model evaluations, first the internal consistency reliability is checked. Cronbach’s α values of the each factor were above .90 except high proximity which also considerably high .88. In order to assess
the convergent validity of the scale, AVE (average variance explained) values were checked. For both high and
low morally intense OVED scale factors AVE values were all above .50 which was considered as sufficient evidence for convergent validity. In addition, discriminant validity, was checked by both cross- loading inspection
and Fornell and Lacker (1981) criterion. AVE value of the each variable should be greater than the latent variable’s
highest squared correlation with other latent variables. Any of the squared correlation values are lower than each
constructs AVE values. In addition, cross-loading of the each indicator were checked. None of the indicators has
greater loadings in other constructs. By considering both the Fornell and Lacker criterion values and the crossloading of the indicators, it was considered as sufficient evidence was found for discriminant validity.
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The biggest factor that effects the productivity at school is the teacher. An ideal teacher must have a vision, principles and must be productive and entrepreneur. The biggest factor to place these features on teachers is the school
administrators. When the studies about the school administrators are investigated it is seen that the passages such
as management of the administrators, leadership styles, organizational dependence of teachers (Işık, 2009:122),
work performance and satisfaction are related with each other directly (Sağlam, 2003:22). So it is required that
school directors must motivate their inferiors; and show leadership behaviours appraising their thoughts. When
the body of literature about leadership is investigated, it is seen that there are very rich leadership contexts and
styles (Çengelci, 2014:1). The “Ethical Leadership” that entered the literature as a context what the spiritual, psychological, rational and ethical traits of the leadership entered intertwined supplies the required leadership style in
the educational institutions within this context. Ethical leadership is defined as “a leadership type that develops
ethical standards for directing the behaviours of the workers; associates the values with the ethical standards; and
applies these ethical standards effectively” (Connock and Johns, 1995:2; Akt: Çengelci, 2014:2). While the traditional leadership styles have a construction that sees the intelligence (mind) superior than the heart and emotions;
programs for getting the organization; and controls (Sezgül, 2010:14), the post-modern leadership styles have a
construction that addresses to the emotions combining the intelligence, logic and ethic with each other by the
visionary viewpoint (Aytaç, 2003:62).Ethical Leaders are defined by the Minesota Office of the Revisor of Statudes (2003) as the people who are promiscuous in educational services; take measures for the healt and security of
the students and employees; assist to learn; don’t abuse his/her job for private benefits; don’t share the confidential
information of the employees except from the force majeure (Akt: Turhan, 2007:46). Briefly; the school administrators who act ethical leadership behaviours are the leaders who are fair; honest; respectful; objective; exhibit
positive attitudes; don’t lie; don’t allow to lie; approach teachers with love and mercy; see the benefits of the
school superior than his/hers; are patient and kind in communication; support professional developments for providing the dependence of teachers on schools; and give confidence to his/her environment (Yılmaz, 2006:32).
When the ratio of the study sample was investigated, it was seen that from the 412 people 33,7% of them were
men; 66,3% of them were women; 93% of them had a 9 year and over professional seniority; 75% of them had
bachelors degree; 24% of them had masters degree; 1% of them had the doctoral degree; and only 39% of them
took the in-service education for leadership and management. According to the comments of the teachers, when
the realizing levels of the ethical leadership behaviour of the school administrators were investigated together with
their sub-dimensions, it was seen that behavioural ethical dimension ( X=2,70; s=1,07) was realized at “medium”
level; but climatic ethics ( X=4,09; s=0,97) and communicative ethic dimension ( X=3,70; s=0,96) were realized
at “high” level. When ethical leadership behaviours of the administrators were investigated with all of its dimensions, it was seen that “high” level ethical leadership behaviours (X =3,69; s=0,96) was acted. Free sampling t-test
was made for designating if the teachers senses about realizing levels of the ethical leadership behaviours showed
differentiation according to the genders, taken in-service educations or not. At the result of the analyse it was seen
a differentiation in p<0,05 level; and that the women teachers and the teachers who had taken in-service education
for leadership had much positive senses. ANOVA analyse was made for designating if the teachers senses about
realizing levels of the ethical leadership behaviours showed differentiation according to the ages, professional
seniority and educational level. At the result of the analyse it was seen a differentiation in p<0,05 level. At the
result of the Tukey test which made for simplifying if the differentiation was accidental, it was seen that the differentiation was normal; and that the teachers who were over 50 years; had over 16 year professional experience;
and had doctoral degree had much positive senses for the ethical behaviours of the administrators. Additionally, it
was designated that the lower age, professional experience and educational the less positive senses of teachers for
the ethical behaviours of the administrators.
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Leaders are held responsible for both failure and success of organizations and instructional leaders are not exempt.
Instructional leadership and its reflections on education are of concern to numerous researchers and examined
from various perspectives. The instructional leadership model proposed by Hallinger and Murphy (1985) defines
the three dimensions for the instructional leadership role of the principal as defining the school’s mission, managing the instructional program, and promoting a positive school learning climate. Cuban (1998) identified instructional, political and managerial roles of principals and concluded that an effective school leader must successfully
balance these roles. Research findings related to successful schools indicated a clear impact of leadership traits of
school principals on the schools success (Sisman, 2010). According to Haberman (2003), in order to be effective
in their leadership roles, school principals must create a common vision, build effective teams to implement that
vision and engender commitment to task. Lezotte (2001) underlines that principals in effective schools act as
instructional leaders and effectively and persistently communicates the mission of the school to staff, students and
parents. Besides, school administrators are responsible and play a vital role in implementation of the school’s
curriculum, the role of the principal as the articulator of the mission of the school is crucial to the overall effectiveness of the school (Lezotte, 2001). In order to be able to fulfill such different roles effectively, principals must
be leaders to the staff in the school and being a leader requires being perceived as a leader. An effective principal
is thought to be a necessary precondition for an effective school (Marzano et al., 2004). Effective leadership perceptions of teachers is important in creating a positive school climate as well (Aypay et.al., 2012). The purpose of
this study is to determine implicit leadership theories of teachers on principals’ leadership behaviors. The research
was carried out with 64 teachers (42 female, 22 male), currently working in 22 different schools in the Eskişehir
province of Turkey. In average, there are 3 teachers participated from each of the schools and median age of the
teachers was found 37 (sd= 7,8; min.= 24, max=55). There were 20 classroom teachers (31%), 9 foreign languages
teachers (14%), 6 social sciences teachers (9%), and 29 teachers from various subject fields participated in the
research, making a diverse participants profile. Procedure The research was carried out in the Eskişehir province
aiming to find out implicit leadership theories of teachers. The participant teachers were asked to name effective
and ineffective behaviors of a school leader, namely a principal or a vice principal they had worked with or currently working with. At the moment the forms handed out, teachers were informed about the subject of the study
and assured on the confidentiality of the personal information they would provide. Apart from attributes of a school
leader, teachers were also asked to specify their gender, age, subject field and the school they are currently working
in. Data collected were transferred to a computer and apart from researchers 2 graduate students also classified the
statements received from teachers. After a consensus on classification of the statements, descriptive analyses are
carried out on the data and the results are achieved.Total of 379 statements were included in the analyses; 249
defining effective school administrator behaviors and 130 defining ineffective. In average, there were 5.92 (Sd:
2.06; min. = 2, max. = 9) statements per participant teacher. Taking effective leadership behaviors, maximum
number of statements was grouped under the category ‘statements indicating positive traits in interpersonal relations’. 82 statements were included in this category; communicative (21), valuing (20), responsive (10), peacemaker
(9), respective (7), empathetic (5), appreciative (3), social (3), sincere (2), eloquent (2). Positive traits related with
workflow comprised of 62 statements; knowledgeable (12), devoted (11), goal-oriented (8), determined (7), intelligent (7), enactor (6), hardworking (5), organized (4), experienced (2). Traits related with distribution of power
and regarded as effective were stated 46 times; equitable (17), democratic (11), trustworthy (7), honest (5), impartial (4), consistent (2). Both of the categories related with use of administrative mechanisms: administrative (8),
authoritarian (7), bureaucratic (3), disciplined (1) and being innovative (innovative: 10), entrepreneur (5), visionary (4), received 19 references. Least mentioned categories in effective traits were; personal psychological traits
(11): charismatic (4), cool (4), good-looking (2), charming (1) and being cooperative and approachable (10) [Cooperative (8), approachable (2)]. Taking statements regarded as ineffective, the opposite of the category indicating
positive traits in interpersonal relations, negative traits in interpersonal relations was the second most frequently
addressed category. Negative traits in interpersonal relations: not communicative (15), not appreciative (6), know-

899

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
it-all (5), insincere (4), stressful (4), emotional (1), quarrelsome (1), were regarded 36 times. Most addressed ineffective traits category was the negative traits related with workflow category: inadequate (14), do-nothing (9),
unorganized (6), unconcerned (5), impatient (2), forgetful (1), awkward (1), ignorant (1) which was mentioned 39
times. Traits related with distribution of power and regarded as ineffective were stated 32 times: tyrant (7), selfish
(7), not impartial (6), unfair (5), not trustworthy (4), inconsistent (3). Traits related with use of administrative
mechanisms and regarded as ineffective: lack of authority (8), over-disciplined (6), rather administrative (1) were
mentioned 15 times and finally the category of being narrow-minded was addressed 8 times: fearful of doing
something (3), not taking initiative (3), narrow-minded (2). Taking the effective/ineffective categories together,
the category of interpersonal relations received the highest total frequency: positive traits/effective (82), negative
traits/ineffective (36), total N = 118, (31.1 %). One remarkable finding in this category appears to be the subcategory of good-communicator (21) and poor-communicator (15), which received the highest frequency of opposite
traits. Considering some other traits which may be related with communication but were found to be more suitable
for other categories (e.g. humoristic), the communication category appears to be the most frequently addressed
one. The second most frequently addressed category in our two opposite directional category system was the one
related to workflow. Effective (62) and ineffective (39) together, this category was used 101 times by the participants. The ineffective direction in this category received the highest frequency among the ineffective traits, unqualified (14) and passive (9) being the most widely used subcategories. Being open/narrow-minded category was
the least mentioned one when considering both directions of our category system (N = 27, 7.12%). In two categories (personal, humanitarian, psychological traits and being ready for cooperation and being approachable traits),
the opposite effective traits were not mentioned at all (see Table 1.). The least frequently addressed effective trait
was humoristic (N = 1, 0,3%) and ineffective traits were; emotional (N = 1, 0,3%), quarrelsome (N = 1, 0,3%),
unmindful (N = 1, 0,3%), awkward (N = 1, 0,3%), ignorant (N = 1, 0,3%) and rather administrative (N = 1, 0,3%).
According to the results, there are some statements which were stated both effective and ineffective. While one
participant indicated disciplined in the use of administrative mechanisms category as an effective trait, six participants claimed being disciplined or over-disciplined as ineffective. Likewise, being administrative was rated as
effective by one participant and ineffective (rather administrative) by eight participants.
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Türkiye’de eğitim sistemindeki sorunlar ele alınırken genellikle uygulamadaki sorunlara öncelik verilmektedir.
Ancak hem sistemin yapısında hem de uygulamada sorunlar yaşandığı için bu sorunların tek taraflı olarak ele
alınması doğru değildir. Çoğu zaman yapısal ya da uygulamada karşılaşılan sorunların temeline inilmeden, etkileri
üzerinden durum sorunsallaştırılarak çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Eğitim üzerinden suni gündemler yaratılarak toplumun ilgisi ve dikkati asıl sorunlardan uzağa çekilmektedir. Türkiye’de nitelikli eğitim politikalarının
üretilmesi ve bunların hayata geçirilmesi süreci uzun erimli bir çalışmaya bağlı olarak yapılmamaktadır. Diğer
taraftan günlük tartışma mevzuları ve politik kaygılar üzerinden yapılan değişiklik ve düzenlemeler hem zaman
hem enerji hem de ekonomik kayıplara sebep olmakta ve oldukça kırılgan bir yapısı olan eğitime onarılması güç
zararlar vermektedir. Bu bağlamda bilimsel, uzun erimli ve toplumun her kesimini karar alma süreçlerine dahil
eden bir eğitim politikaları üretme sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın bir kısmına cevap vermesi bağlamında Milli Eğitim Şuralarının önemli bir potansiyeli vardır. Dört yılda bir yapılan milli eğitim şuralarında gündeme alınan konular, şuralarda alınan kararlar, yarattığı kamuoyu ve alınan kararlardan hangilerinin uygulamaya
geçirileceği meselesi oldukça önemlidir. Dünyadaki farklı uygulamaların yanı sıra Türkiye, Macaristan ve Fransa
örneklerinde olduğu gibi ulusal düzeydeki eğitim şuraları, eğitim süreci içerisinde karşılaşılan sorunların ele alınarak bu sorunlara çözüm yolları üretilmesi ve geleceğe yönelik eğitim politikalarının belirlenmesinde bir danışma
organı işlevi görmektedir. 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Milli Eğitim Şurası Yönetmelikle yasal bir statü
kazanan ve Milli Eğitim Teşkilatının sürekli bir kurumu haline gelen milli eğitim şuralarının temel hedefleri, Milli
Eğitimin planlanması, eğitim programlarının ve periyodik hedeflerin belirlenmesidir. Bu şuralara tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler, davetli üyeler (Siyasi otoritenin dışında eğitimciler ) ve gözlemciler katılır. Milli eğitim Bakanlığının danışma organı olan bu şuralara milli eğitim bakanı başkanlık eder. Milli Eğitim Şûrası kanunda belirtilen konumu gereğince bir danışma ve bir planlama kurumu özelliğini taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı alınan
kararları uygular ya da hükümete öneri olarak sunar. Bu açıdan Milli Eğitim Şurasında alınan kararların uygulamaları bakanlığın gayreti ve hükümetlerin konuya yaklaşımı oranında gerçekleşmektedir (Resmi Gazete, 2006).
1939 yılından bu yana on dokuz Milli Eğitim şurası gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Şuralarının tamamında Türkiye’nin eğitim sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulmuş ve bu öneriler karara bağlanmıştır. Ancak Milli
Eğitim Şuralarında alınan kararlar bakanlığa tavsiye niteliğinde olduğu için uygulamaya aktarılmaları konusunda
sorunlar yaşandığı görülmektedir. Başka bir deyişle şura kararlarının büyük bir bölümü kağıt üzerinde kalmış ve
hiç uygulanmamış, alınan kararın uygulamaya aktarılması yıllarca ertelenmiş ya da çok kısa süreli bir uygulamadan sonra terk edilmiştir. Hatta bazen de alınan kararların tersi yönünde uygulamalar olmuştur (Deniz, 2001).
Araştırmanın temel problemi Türkiye’de eğitim politikası geliştirme süreçlerinde şuraların yerinin ne olduğunu,
şura kararlarının eğitim politikaları üzerindeki etkilerini ve şura kararlarından eğitim politikası geliştirme süreçlerinde nasıl yararlanılacağını ortaya çıkarmaktır. Eğitim yönetiminde katılımcılık açısından önemli bir fırsat olan
Milli Eğitim Şuraları hükümleri üzerinde 2014 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile bakanlığın şuralarda alınan kararlara Şura Kararlarını Uygulama Programında yer vermesinin önü kapatılmıştır. Bu yönetmelikle şurada
alınan kararların sadece tavsiye niteliğinde olduğu ve kararların genel sekreterlik tarafından ilgili birimlere gönderileceği belirtilmiştir. Burada ilgili birimlerin hangi birimler olduğu ve bakanlığın hangi şura kararlarından ve
nasıl yararlanmayı hedeflediği konuları muğlâktır. Şuralarda alınan kararların eğitimin niteliğini artıracak politikalar geliştirmeye katkı koyma potansiyeli belirsizdir.Bu çalışmanın üç amacı vardır; birincisi Türkiye’de eğitim
politikası geliştirme süreçlerinde şuraların yerinin ve öneminin ne olduğu; ikincisi şura kararlarının eğitim politikaları üzerindeki etkileri; üçüncüsü ise şura kararlarından eğitim politikası geliştirme süreçlerinde nasıl yararlanılacağı konusunda eğitimbilimcilerin görüş ve olası önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada derinlemesine
veri elde edebilmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama ve görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Katılımcılara araştırmaya katılmanın gönüllülük esasına dayandığı, istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri ve araştırmadan elde edilen verilerin yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacağı açıklanmıştır. Çalışmada 19392014 arasında yapılan on dokuz Milli Eğitim Şurası, bu şuralarla ilgili yönetmelik, rapor ve tezler, bakanlığın
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çeşitli yayın ve istatistikleri ile basında çıkan haberler ve ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır. Araştırmada araştırmacıların kişisel ilişkilerini ve bağlantılarını kullanarak kolayca erişebilecekleri bir evrenden kolay ulaşılabilir
durum örneklemesi yöntemi (Marshall & Rossman, 2010; Yıldırım & Şimşek, 2005) kullanılarak farklı üniversitelerden ve alanlardan ( eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması, eğitim programları ve öğretimi, eğitimde
ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma) 12 eğitimbilimci seçilmiştir. Araştırmada sadece eğitimbilimcilerin katılması araştırma sonuçlarının genellenebilirliği konusunda sınırlılıklar meydana getirmektedir.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Doküman taraması ve görüşmelerden elde edilen
veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Görüşmeler ses cihazına kaydedilmiş ve ses kayıtları deşifre
edildikten sonra görüşme yapılan kişilere okutularak katılımcı doğrulaması sağlanmıştır. Daha sonra bu veriler iki
araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve kodlamalar karşılaştırılarak verilerin güvenirliği sağlanmıştır. Bu
kodlar kullanılarak temalara ulaşılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre eğitimbilimciler, Türkiye’de eğitim politikası
geliştirme süreçlerinde şuraların yerinin önemli olduğunu ve şuralarda alınan kararların uygulamaya aktarılmasının halihazırda yaşanan sorunların çözümünde rol oynayabileceğini belirtmişlerdir. Ancak alınan kararların siyasi
otoritenin iradesinden ve yönlendirmesinden bağımsız, yaşanan eğitim sorunlarına gerçekçi çözüm önerileri oluşturabilecek içerikte olması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca araştırmaya katılan eğitimbilimciler davetli şura
katılımcılarının belirlenme sürecinin şeffaf ve nesnel ölçütlere uygun olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu süreçte
eğitimin dışsal bir bileşeni olarak nitelendirilebilecek sivil toplum kuruluşlarının da şura gündeminin oluşturulmasında daha etkin çalışmalar yürütmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Katılımcılar şuraların her düzeydeki eğitim
kurumlarından eğitimcileri ve eğitimle doğrudan ya da dolaylı ilgileri bulunan kesimlerin temsilcilerini bir araya
getirerek bir düşünce zenginliği oluşturulabileceğini ve bunun da eğitimdeki sorunlara gerçekçi ve işlevsel çözümler üretilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Eğitimbilimciler şuralarda yurttaş katılımı, eşitlik, saydamlık, hesap verebilirlik ve verimlilik gibi demokratik ilkeler ışığında kararlar alınmasının öneminden söz etmişlerdir. Ayrıca
eğitim politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde şura kararların istikrarlı bir biçimde uygulamaya konulması gerekliliği üzerinde durmuşlardır.
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Gaziantep İli Şehitkâmil İlçesindeki İlkokullarda Öğretmen Görüşlerine Göre Paylaşılan Liderlik Ve
Okul İklimi Arasındaki İlişki
Lütfi SARIÇİÇEK
MEB

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Harran Üniversitesi

Okulların amaçlarına ulaşmasında çağdaş, demokratik ve etkili bir liderlik yürütmek ve olumlu bir okul iklimi
oluşturmak önemli unsurlar arasındadır. Bir tanım olarak liderlik, belirli koşullarda belli amaçları gerçekleştirmek
için başkalarını etkileme sürecidir. Liderlik alanında yapılan çalışmalarda ortak bir tanımda çok sınırlı bir uzlaşı
yakalanmış olsa da, özellikler bakımından liderlik kavramı sorgulanmakta ve sürekli araştırmalar yapılmaktadır.
Bununla birlikte daha da etkin bir liderlik düşüncesi artarak gelişmekte ve araştırılmaktadır. Buna bağlı olarak
lider de insanları etkileyebilen ve yönlendirebilen, kendisini izlettirerek düşünce ve hedeflerini başkalarına kabul
ettirerek onları yüksek motivasyonla çalıştırabilen kişi olarak tanımlanabilir. Liderlik; tarihten günümüze üzerinde
çokça araştırmalar yapılan, günümüzden de yarınlara ışık tutacak olan ve sürekli değişim gösteren bir konudur.
Liderlik, temelde insanın doğuştan mı yoksa zaman içinde edinilen tecrübeler ve eğitim yoluyla sahip olduğu
özelliklerle mi kazanılır? İyi bir lider nasıl olunur? Lider olunur mu, doğulur mu? gibi sorular yönetim alanında
yıllardır tartışılmakta ve tartışılmaya devam etmektedir. Okullardaki liderlik sadece yöneticilerle sınırlı kalmamış,
diğer üyelere de yayılmıştır. Bu süreçte liderlik akademik iyimserliği yüksek, paylaşımcı ve aralarında güven duygusu olan bireylerde görülen bir konuma gelmiştir. Bu doğrultuda okul örgütünde paylaşılan liderlik, tüm paydaşların değişen rollerini ön plana çıkarmaktadır. Okulların asrın gelişmelerine, eğitimsel değişimlere ayak uydurabilmesinde paylaşımcı perspektif önemli rol oynamaktadır. Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarını
sergilediği okullarda öğretmenlerin yöneticilerine karşı pozitif düşünceler geliştirebilir ve okul ve öğrenci başarısının artmasına neden olabilir. Buradan yola çıkarak paylaşılan liderlikteki gibi işbirliğinin gücüne inanan öğretmenler, meslektaşlarına, yöneticilerine güven duyup, karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları ve birlikte hareket
ettiklerinde daha fazla verim elde edeceklerdir. Alanyazına bakıldığında bir örgüt olarak okulun olgusal bir boyutu
olan ikliminin iyileştirilmesinde okul liderlerine büyük görevler düşmektedir. Özellikle öğretmenler ile öğrenciler
arasında köprü vazifesi görerek okul ikliminin iyileştirilmesine katkı sağlamak liderlerin asli görevleri arasındadır.
Eğitim alanında liderlik ve örgüt iklimi konusundaki çalışmalar incelendiğinde, doğrudan liderlik ile okul iklimi
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu açıdan, paylaşılan liderliği geliştirmekle okul iklimini iyileştirmenin birbiriyle olan ilişkilerini belirlemek okul yönetimi açısından gerek kuramsal
çalışmalara gerekse uygulayıcılara önemli veriler sunacaktır.Bu araştırma var olan durumu belirlemeye yönelik
olduğundan ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür.Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin kendini işe verme boyutu arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin
ekip ruhu ve destekleyici iklim boyutu arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin stres boyutu arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin olumsuz iletişim ve etkileşim boyutu arasında düşük düzeyde
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin yenilikçi iklim boyutu arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir Paylaşılan liderlik ile okul ikliminin hiyerarşik ve bürokratik iklim boyutu arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gezi Gözlem Yöntemine İlişkin Görüşleri
Ayşegül ÖZTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı

Nuray ERAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim sisteminin bütünlüğü içinde sistemin en önemli basamağı olarak kabul edilen okul öncesi eğitim, çocuğun
doğumundan itibaren ilkokula başladığı güne kadar olan yılları içine almakta ve önemi her geçen gün daha da
artmaktadır. Çocukların, hazırlanan zengin uyarıcı ortamlarla bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini
geliştirmek, onların sosyalleşme sürecini hızlandırmak ve bu yolla onları ilköğretime hazırlamak okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefler eğitim sürecinde öğretmenlerin çocuklarla gerçekleştirdikleri etkinlikler ve yarattıkları olumlu sosyal atmosfer yoluyla çocuklara kazandırılmaktadır (Güler ve Bıkmaz, 2002). Erken çocukluk dönemi olarak da adlandırılan okul öncesi dönemde, çocuklar çevresel uyarıcıya ihtiyacın daha fazla olduğu, temel kavramları ve bilimsel süreç becerilerini kazandıkları, nörolojik gelişimlerinin en
üst düzeyde olduğu deneyimlerle dolu bir süreçten geçmektedirler (Fontaine ve diğerleri 2006). Okul öncesi dönem, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı, nesne ve olaylar hakkındaki sorulara cevap aramak için
gözlemlerde bulunduğu ve ilk fen kavramlarının oluştuğu dönemdir (Şahin, 2000; Avcı & Dere, 2002; Martin,
2001; Davies & Howe, 2003). Gözlem yapma, bilgileri yorumlama, sınıflama, tahmin yürütme, ilişki kurma ölçme
gibi yetenekler bilimin geliştirdiği süreçlerdir. Bu süreçlerin birçoğu, okul öncesi çocukların fiziksel dünyada yer
alıp öz nitelikleri keşfettikleri, şema organize ettikleri zaman gelişmeye ve kullanılmaya başlar (Akt.Akman,
2003). Fen çalışmalarının başlangıç noktasını çevremizdeki doğal dünya oluşturur. Okul aracılığıyla çeşitli çevre
gezileri düzenlenerek duyuları uyarıcı geziler ve gözlemler gerçekleştirilebilir. Bir gezi sırasında sesleri dinlemek
ve tanımak, çeşitli bitki ve hayvanları izlemek, ağaçları gözlemek bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. İnceleme
gezileri; çocukların olayları yerinde görmelerine ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerine, doğrudan bilgi edinmelerine, gözlem ve araştırma yapmalarına, ilgilerini bilinçli olarak saptamalarına imkan sağlayan etkinliklerdir. Gözlem çalışmaları ise; herhangi bir olayı veya konuyu iyi anlamak için, belli bir zaman ve bir amaç doğrultusunda,
kendi doğal ortamı içinde, planlı olarak inceleme anlamını taşır. Gözlemde en önemli husus daha fazla duyu organının kullanılmasıdır (Poyraz & Dere, 2003; Yılmaz, 1999; Şahin, 2000). Fen ve doğa etkinlikleri içinde yer alan
gözlem gezileri, çocuğun hayata ve kendi bedenine karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlar. Bir işi başarma
hazzı yaşatır. Çocuğun kendine olan güveni artar. Grup içinde yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, işbirliği gibi
sosyal davranışları kazandırır. Grup etkinliklerine istekle katılmasını, sağlık ve beslenme kurallarına uymasını
sağlar. Etkinlik sırasında çocuklar öğrenirken aynı zamanda kendi kendilerini disipline ederler. Deney ve gözlemler çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırır. İlgi alanlarını genişletir. Sorumluluk duygusu kazanmalarını destekler. Etkinlikler sırasında çocuğa mutluluk veren duyguları yaşatarak psikolojik açıdan sorunsuz bir kişilik geliştirmesine yardım eder (Gürdal ve diğerleri, 1993, Oğuzkan ve Oral, 2003). Fen ve doğa etkinlikleri yoluyla çocukların çevredeki güzellikleri fark etmeleri, bunları korumaları ve çevrelerini güzelleştirme konusunda çaba harcamaları sağlanabilir. Bu etkinlikler aracılığıyla çocuklar yaprakları koparmamak, dalları kırmamak ve bitkilere zarar verecek şeyleri yapmamak, havayı, suyu ve yerleri kirletmemek, hayvanların ve insanların yaşamlarına saygı
göstermek, kuşlara ve diğer hayvanlara yiyecek bırakmak, ağaç dikmek ve çöpleri toplamak gibi konularda bilinçlendirilerek çevrelerine karşı duyarlı olma, çevreyi temiz tutma, koruma, güzelleştirme ve bu güzelliklerden haz
alma yönünde davranışlar geliştirirler (Akman, 1994, Arı ve Öncü, 2005). Böylece çocuklara gezi - gözlem sayesinde çevre bilinci kazandırılmış olur. Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemi, doğal
ortamda gerçekleştirildiği için yaşanılanları anlama, anlamlandırma ve daha sağlıklı yorumlamalar getirmeye elverişli bir yöntem türüdür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgu bilim
deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni, aslında bildiğimiz fakat açıklamada bulunurken bilimsel bulgulara dayalı
olarak net söylemler üretemediğimiz olguları derinlemesine inceleme fırsatı sunan ve zengin söylemler oluşturarak
yorumlamalarda bulunma olanağı veren bir araştırma desendir (Yaman, 2010). Araştırmanın çalışma grubunu
2014-2015 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu sınırlılıklar içinde yer alan okul öncesi öğretmenlerin tümü örneklem olarak alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara
göre % 95.83'ü bayan, % 4,16'sı erkektir. 20-29 yaş aralığı % 70,83, 30-35 yaş aralığı % 18,75, 36-40 yaş aralığı
%10,416'dır. Mezun oldukları bölümün % 10,416' sı ön lisans, % 85,416' sı lisans, %4,16 yüksek lisans dır. Bunların % 6,25 ‘i 1 yıldan az, % 52,083’ü 1-5 yıl, % 27,083'ü 6-10 yıl, % 10,416'sı 11-15 yıl, % 4,16’sı da 16-20
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yıldan fazla okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak, yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından tarama modelleri içinden olan mülakat tekniği seçilmiştir. Öncelikle, literatür taraması sonucunda, gezi - gözlem metodu hakkındaki görüşleri incelemek
için, yurt içi ve yurt dışı alanyazın incelenmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak taslak mülakat formu düzenlenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanması için literatür taraması yapıldıktan sonra araştırmanın amaçları kapsamında
uzman görüşleri de alınarak görüşme formu oluşturulmuştur. Hazırlanan mülakat formunun ilk bölümünde örneklemi betimleyici olarak öğretmenlere ait demografik özelliklere ilişkin 4 adet sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu”
bulunmaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı okul öncesi öğretmenlerinin gezi - gözlem yöntemleri hakkındaki
görüşleri, yöntemin faydaları, zamanları, uzak yakın mesafeleri, uygulama sıklığı, hangi yöntemi kullandıkları ve
yöntemleri kullanırlarken karşılaştıkları sorunları belirtmelerinin istendiği görüşme formu yer almaktadır. Çalışmadaki görüşme sonucundaki veriler derinlemesine betimlenerek (içerik analizi kullanılarak) araştırmacı tarafından belirlenen kriterlere göre incelenmiştir. İçerik analizi yapılırken açık ve seçici kodlama süreci takip edilmiştir.
Buna göre, yazılı hale getirilen görüşme metni birkaç kez okunarak olası kodlarla ilgili notlar alınmıştır. Kodlama
yaparken ilgili literatür, araştırma ve görüşme soruları göz önünde bulundurulmuştur. Görüşme verilerini rapor
haline getirirken öncelikle var olan durumu betimlemek esas alınmıştır (Atıcı, 2004). Verilerin çözümlenmesi sürecinde öğretmenlerin demografik özellikleri frekans dağılımları şeklinde betimlenmiştir. Ardından kodları genel
düzeyde açıklayan temalar belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır.Gezi - gözlem yöntemleri hakkında okul öncesi
öğretmenlerinin nitel araştırma tekniklerinden faydalanarak görüşlerini alarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda
elde edilen bulgulara göre; gezi - gözlem yönteminin okul öncesi öğretmenleri tarafından sık kullanılan bir metot
olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin gezi-gözlem metodunu uygulama sayılarına ve verdikleri ifadelere göre bu metodun sık kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Güler & Bıkmaz (2002), öğretmenlerin gezi
– gözlem etkinliklerini sınıf ve dış ortamlarda çok tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Çelikkaya
& Kuş (2009), Mazman (2007), Taşkaya ve Bal (2009), Çetin vd. (2010), yaptıkları çalışmalarda sınıf öğretmeni
ve branş öğretmenlerinin derslerde ve fen etkinliklerinde öğretmenlerinin en az kullandıkları metotlardan birisinin
gezi - gözlem metodu olduğunu tespit etmişlerdir. Öğretmenler gezi - gözlem yöntemini uygulayamamalarının
veya az uygulamalarının çeşitli nedenlerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu yöntemi uygulayamamalarının en
temel nedenlerinden birisi ekonomik problemlerdir. Özellikle öğrencilerden para toplayamama, gezilecek yerlerin
ücretli olması, araç temin edememeyi ekonomik problemler olarak sıralamışlardır. Çalışmada, gözlem yöntemini
uygulamayan öğretmenler gerekçe olarak ekonomik problemleri neden göstermişlerdir. Öğretmenlerin karşılaştığı
bir diğer problem ise gezi esnasında kaza ve tehlikeden çekinmeleridir. Türkiye’de son on yılda meydana gelen,
resmi olarak kayıtlı trafik kazalarında, 45 binden fazla kişinin öldüğü, bir buçuk milyonun üzerinde kişinin yaralandığı ya da sakat kaldığı düşünüldüğünde öğretmenlerin trafik kazalarından çekinmeleri gayet normaldir (Çetin
vd., 2010). Tunç (2006), Demir ve Eşki (2010), öğretmenler üzerinde yaptığı araştırmalarında branş öğretmenlerinin gezi – gözlem etkinliklerini oldukça etkili ve ilgi çekici bir teknik olarak görmelerine karşın uygulamadıklarını belirtmiştir. Yapılan birçok araştırma da gezi - gözlem yönteminin, diğer yöntemlere göre öğrenci başarısını
daha fazla artırdığını göstermiştir (Korkmaz, 2006; Açıkgöz, 2006; Tunç, 2006). Gezi – gözlem etkinliklerine okul
öncesi eğitimde daha fazla yer verilmesini sağlamak için yapılması gerekenler şu şekilde olmalıdır: - Okullara gezi
–gözlem etkinliklerini destekleyecek biçimde maddi olanak sağlanması ve gezi için araç temin edilmelidir. - Gezi
– gözlem faaliyetlerinin desteklenmesi için konu ile ilgili yasal süreçlerin kolaylaştırılması gerekmektedir. - Gezi
– gözlem faaliyetleri için kaza ve oluşabilecek her türlü olumsuz durumlar için güvenliğin sağlanması ve gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir. - Ailelere gezi – gözlem faaliyetlerinin önemi açıklanmalı ve gerektiğinde
ailelerden destek alınmalıdır. - Etkili bir yöntem olarak gezi –gözlemin derslerde ve etkinliklerde kullanılabilmesi
için okul ve ilgili birimlerden gerekli desteğin sağlanması hususunda eğitim sistemi ekonomik problemlerin giderilmesi için çalışmalar yapmalıdır.
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An Invisible Flying Hero Will Save The World! - Children Drawings On Human and Environment
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The environment, in which a child spends his time both in indoors and outdoors, is crucial for early learning
through shaping a child’s physical and social world (Bordova & Leong, 2007). Literally, young children need to
grow in responsive environments which are always attractive and full of wonder for them. Children love being in
environment, exploring animals, plants and learning much broader topics about nature (Wilson, 1997 & PramlingSamuelsson, 2011). The importance of interaction between children and environment has always been emphasized;
as well-known contributors to early childhood education, Locke, Pestalozzi, Froebel, Montessori and Dewey, assert that direct experience with environment and nature provides strong relationship between individuals and the
environment. In this juncture, John Locke stated that environment and early experiences (especially interaction
with parents, the teachers and the environment) shape mind and enhance children develop skills, attitudes, values
and behaviors to foster sustainable development (Essa, 2003). However, as claimed by several researchers, the
children today have minimum connection with nature (Louv, 2005; Kaga, 2008; Edwards, Skouteris, Rutherford
& Mackenzie, 2012). Actually, this position is justified through high rates of urbanization and industrialization.
Cities are growing in size, getting crowded, green areas are eroded, forests are disappearing and the natural habitat
is declining. As a result, urbanization and industrialization distort the systems within the Earth, cause global environmental challenges and also make almost impossible for children to touch the natural environment. This is one
of the reasons why, children learn about the environment and nature through car windows, pictures, internet and
TV (Elliott, 2010). That is to say, children do not have a direct connection with their environment anymore and
their experiences are dominated by media, written language, and visual images (Chawla, 2007); causing children
to be the most vulnerable individuals to face with the risks of unsustainability. Elliot (2010) highlighted that environment includes connection among mankind and accepts individuals as a part of the environment. This point of
view is also valid for the first principle of Rio Declaration (1992); “Human beings are at the center of concerns for
sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature” (p.1). From
this perspective, Elliott (2010) suggested that a sustainable future depends on a deeper understanding of human
being in environment, because disconnectedness between human and environment has no place in a sustainable
world. Therefore, accepting young children as the key for sustainability brings us to the point that it is very important for young children to perceive the interconnection between the environment and themselves. The issue has
been examined by many researchers (Palmer, 1995; Clement, 2004; Louv,2005; Rosenow, 2008; Davis, 2010;
Prince, 2010) and the findings are agree on the point that, children have an understanding about their environment,
yet there is not a clear statement about how humankind fits this world. Therefore, it is significant to obtain children’s perceptions on human-environment interrelationship in order to develop the context and methodology for
further implementations to grow more concerned individuals for a sustainable future. This is a concern for educators, because, as also reported by Keliher (1997), understanding how young children perceive the environment is
essential for planning educational experiences. In line with the above mentioned frame, the purpose of the study
is set as to reveal how preschool children perceive human-environment interrelationship.The current study was
conducted through qualitative inquiry in order to better understand children’s perceptions. Participants were a class
of 60-66 month-old preschool children (N=18) in a public eco-preschool located in Ankara, Turkey. Children’s
drawings were used as an empirical instrument in the context of this study and the data were collected in two steps
as drawings and narratives related to drawings, based on the conclusions made by Mac Naughton, Rolfe and SirajBlatchford (2001) that children’s own drawings and paintings are effective ways to create a discussion on what
children think about. Hence, in the current study children’s drawings are considered as an effective tool to learn
about their internal thinking and perception about environment and human interrelation. Data collection procedure
was implemented in two steps, as drawing and interviews. In the drawing session, children were asked to draw a
picture about “human and environment”. After completion of the drawings, each child was interviewed by the first
researcher to complete the drawing in narrative way. Data analysis however, involved content analysis of drawings
and children’s subsequent comments. Initial analysis of the current study was done by two researchers that include
analyzing drawings and transcribing the children’s comments and determining the common and frequent words
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and the statements to reveal the children’s perceptions.The major outcome of the study was that most of the children did not draw a human, although they were asked to draw a picture on human and environment. As well, five
children, out of 18, drew unusual, fantastic persons or objects with extraordinary power and the power was, most
of the time, used to save the world. One of the children for example, drew a flying, invisible (as is understood
through his explanation during the interview) hero saving the world from the aliens. One other drew a banana man
who carries huge banana and works with firemen to save the world, and another drew an extraordinary car and
explained that the car was designed to save the world. Moreover, one of the children drew animals in Africa (as is
understood through his explanation during the interview) a place he had never been; he explained the reason for
drawing animals in Africa with the cartoon he watched. Furthermore, one other child drew a forest and while
explaining her drawing, she stated that, she has never been in a forest, but she saw it on TV and impressed very
much. During the interviews on the other hand, three of the children stated the source of what they drew on their
pictures as the cartoons and/or movies they saw on TV. Therefore, the results of this study support the claim that,
nowadays children learn the environment through car windows, and TV programs (Elliott, 2010). What is more,
as the results of this study display, the children living in crowded, insecure big cities without any contact with
nature, perceive environment as composed of creatures with extraordinary power that will save the world either
from aliens or disasters like a fire.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Güvenleri ile Mesleki Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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Eğitimin çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi için eğitim sisteminin içinde yer alan
unsurların da günden güne kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Öğretmen bu unsurların en önemlilerindendir.
“Bilindiği gibi öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve davranış
gibi duyuşsal alan yeterlikleri gerektiren bir meslektir” (Çetin, 2006:29). Bu nedenle eğitimde öğretmenin mesleki
bilgisinin yanı sıra mesleki tutumu da önem kazanmaktadır. Erken çocuklukta atılan eğitimin temelleri hayatın her
döneminde insanoğlunun karşısına çıkmaktadır. “Öğretmen özellikleri okul öncesi eğitiminin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen en temel belirleyicilerden biridir. Çocuklar sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin
oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşif yaparlar ve sunulan öğrenme fırsatlarını
değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli katalizörü ise öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve
güvenli ilişkidir” (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013:13). Okul öncesi öğretmeni, çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde
ebeveynlerden sonra gelen en önemli kişilerden biridir. Bu durum okul öncesi eğitimin öğelerinden biri olan okul
öncesi öğretmeninin kişilik özelliklerini, kendine olan güvenini ve mesleki tutumunu önemli kılmaktadır. Öz güven insanın doğumuyla birlikte şekillenmeye başlayan aile, okul ve iş hayatı boyunca geçirilen çeşitli yaşantılardan
etkilenen yaşamın her evresinde karşımıza çıkan bir ihtiyaçtır. Çeşitli tanımları olmakla birlikte sözlük anlamı
kişinin kendine duyduğu güvendir bununla birlikte kısaca kişinin gerçekleştirmek istediği eylemlerde kendine olan
inancı olarak da tanımlanabilir. Okul öncesi eğitimi verecek öğretmenlerin gelişim dönemlerini ve özelliklerini iyi
bilen, çocuk ruhundan anlayan, girişimciliği destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştiren, farklılıklara açık,
çocukların kişiliklerini örseleyici davranışlardan kaçınan, iletişimde olumlu dil kullanan, sevgi, saygı, dayanışma
ve paylaşım konularında destekleyici ve bireysel farklılıklara değer veren, kendileriyle barışık, toplumsal ilişkileri
canlı, hata yapmaktan korkmayan, yeteneklerini sergilemekten çekinmeyen, olumsuz durumlar karşısında başkalarına ve kendine suçlayıcı davranışlarda bulunmayan bireyler olmaları gerekmektedir. Tüm sayılan bu özellikler
okul öncesi öğretmeninin öz güveni ve mesleki tutumuyla yakından alakalıdır. Erken çocukluk eğitiminin önemi
göz önünde bulundurulunca yüksek öz güven sahibi öğretmenlerin, düşük öz güven sahibi öğretmenlere göre mesleklerinde göstermiş oldukları tutumun daha farklı olacağını düşünerek okul öncesi öğretmenlerinin öz güvenleri
ile mesleki tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın temel problemini oluşturmuştur. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. “Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denir” (Büyüköztürk, Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009:16). İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında
birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. Bu tür bir düzenlemede
aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil aramada olduğu gibi ayrı ayrı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değerler verme, ölçme), ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde yapılmak zorundadır (Karasar,
2012:81). Korelasyon türü ilişki aramalarda değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme
varsa, bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılır (Karasar, 2012:82). Araştırmanın çalışma evrenini, Milli Eğitim
Bakanlığı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçe ve köylerindeki resmi ve özel ilkokullarda, anaokullarında, kız meslek liselerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında
görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Afyonkarahisar merkez ilçe ve
merkeze bağlı köy okullarından tesadüfi olarak seçilmiş 179 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Basit seçkisiz örnekleme yönteminde evrenden her birimin aynı oranda seçilme olasılığı vardır. Evrendeki birimler araştırmacı tarafından listelenip karar verilen örneklem büyüklüğüne erişilene dek listeden birim seçilmiştir. Okul öncesi
öğretmenlerin öz güvenlerini ölçmek için ‘Öz Güven Ölçeği’ (Akın, 2007), mesleki tutumlarını belirlemek için
‘Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği’ (Çetin, 2006) ve kişisel bilgilerini öğrenmek için ‘Kişisel Bilgi Formu’ olmak üzere üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Daha önceden geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan
ölçeklerin güvenirlik analizleri tekrar yapılmıştır. Öz Güven Ölçeği’nin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı .95,
Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği’ninki .91 olarak bulunmuştur. Çalışma grubunun normal dağılım göstermemesi nedeniyle iki ölçekten ve alt boyutlarından alınan puanların birbiriyle ilişkisini tespit etmek için parametrik
olmayan korelasyon analizi olarak Spearman Sıra Korelasyon Analizi, öğretmenlerin öz güven düzeylerine göre
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mesleki tutumlarını belirlemek için Kruskal Wallis H Testi ve Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Bununla
birlikte öğretmenlerin öz güven ve mesleki tutum düzeylerini belirten frekans ve yüzde ortamalarına yer verilmiştir.Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin %94’ü yüksek öz güvene, %5 orta düzeyde öz güvene ve yalnızca
%1’i düşük düzeyde öz güvene sahiptir. Araştırmanın diğer bir bulgusu okul öncesi öğretmenlerinin %92’sinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olmasıdır. Öğretmenlerin yalnızca %8’i orta düzeyde
mesleki tutuma sahiptir ve aralarında olumsuz bir mesleki tutuma sahip olan yoktur. Araştırmada öğretmenlerin
öz güven düzeylerine göre okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin toplamı, sevgi, değer
ve uyum alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığına dair yapılan analizler
sonucu ölçeğin toplamından alınan puanların öz güven düzeyine anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır. Anlamlı
farklılık orta ve yüksek düzey öz güvene sahip öğretmenler arasında çıkmıştır. Yüksek düzeyde öz güvene sahip
öğretmenlerin mesleki tutumları daha olumlu çıkmıştır. Araştırmada öz güven ile mesleki tutum arasındaki ilişkiyi
belirlemek için yapılan analiz sonucunda pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öz
güven ölçeğinin alt boyutları (iç/dış öz güven) ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları
(sevgi/değer/uyum) arasındaki ilişkilerin de pozitif yönde anlamlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
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Türkiye’de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Yenileşmeler
Yrd. Doç. Dr. Duygu Saniye ÖZTÜRK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dünya tarihinde çocuğa bakış açısının 17.Yüzyılın başlarında belirmeye başladığı söylenebilir. Bir çok kaynakta
da belirtildiği gibi, Ortaçağ döneminde “çocukluk” yaşamın farklı bir dönemi olarak görülmemiş ve yedi yaşında
çocukluğun bittiği kabul edilmişti . Yedi yaşından itibaren çocukların iyi bir biçimde konuşmaya başlamaları onların yetişkinler gibi konuşup düşünebilme ve anlayabilme kapasitesine ulaştığını göstermekteydi (Postman,
1995). Bu düşünce tarzı onların toplumda küçük birer yetişkin olarak algılanmalarını sağladığı için kültür içinde
genel olan tüm davranışları gerçekleştirmeleri doğal karşılanıyordu (Postman, 1995). 17. ve 18.Yüzyıllarda, çocukların konuşmalarının, giyim tarzlarının, oyunlarının ve eğlencelerinin yetişkinlerden farklı olduğu gerçeği kabul edilmiş, ayrı ve biçimlendirici bir dönem olarak “çocukluk” kavramı ortaya çıkmıştır. 19. ve 20.Yüzyılda bu
eğilim bilimsel anlamda da ele alınmaya başlamış ve tıp, psikoloji, biyoloji, eğitim, felsefe,sosyoloji gibi alanlarda
çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili bir çok araştırmalar yapılmıştır (Gander ve Gardiner, 1995). Bu araştırmalar
insanın gelişiminde ilk yılların kalıcı etkileri ve okul öncesi dönemdeki bakım ve eğitimin önemi konusunda
önemli ipuçları vermiştir. Genel olarak çocuk yaşamının, 0-2 yaş arası bebeklik dönemi, 2-6 yaşlar ise erken çocukluk, ya da ilk çocukluk dönemi olarak kabul edilmektedir. Yapılan bir çok araştırmayla da kanıtlandığı gibi
(Bloom, 1964; Hendrick, 1980; Hunt,1961; Goodenough 1954; Elkind, 1993) erken çocukluk ya da okul öncesi
dönemin, zihin, dil ve sosyal duygusal gelişim için kritik gelişim dönemi olduğu bu nedenle de desteklenmesi
gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Küçük çocukların bireysel farklılıkları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak
her yönden gelişimlerinin desteklenmesi, içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin temel kavram ve alışkanlıklarını
kazanmaları, temel beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri onlara verilecek sistemli bir eğitimle mümkün olmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak nitelikli eğitim programları, çocukların kendini tanıyan, ilgi
ve yeteneklerinin farkında olan, düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen bireyler olarak hayatı yaşamalarına ve
sonraki öğrenmelerine hazırlıklı olmalarına olanak tanıyacak şekilde hazırlanmalıdır. Curtis (1998) bir okul öncesi
eğitim programının öğrenme sürecini (çocuk nasıl öğrenir), öğrenmenin ilerlemesini (çocuk ne zaman öğrenir) ve
öğrenme çevresini (çocuk nerede ve niçin öğrenir) dikkate alarak hazırlanması gerektiğini ileri sürmüş ve çocuğun
öğrenme çevresini etkileyen her şeyin okul öncesi eğitim programının konusu olması gerektiğini savunmuştur. Bu
görüşün paralelinde okul öncesi eğitim programları, çocuğun ön plana çıkarıldığı ve öğrenmesine olanak tanıyan
her türlü etkinliğin ve deneyimlerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilmektedir (Ball, 1994; Hendrick,1991).
Görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim programı oldukça kapsamlı bir tanıma sahiptir ve böyle bir program hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. Burada belki de dikkat edilecek ilk nokta, bir
okul öncesi programının çocuklara belli becerilerin doğrudan öğretilmesi şeklinde planlanmayacağıdır. Akademik
yönelimli programlar olarak da adlandırılan bu tür programlarda çocuğun ilköğretime başlamadan önce okuma,
matematik, fen vb. alanlarda belli becerileri tamamiyla kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Bu tür programlar
başarıyı ölçüt aldığı için daha çok kağıt ve kaleme dayalı bağımsız çalışmalar yapılmakta materyaller sınırlı ve
bağımsız olarak kullanılmakta dolayısıyla çocuğun arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle etkileşim olanağı mümkün olduğunca azaltılmaktadır (Egertson,1987). Ancak artık tüm dünyada bu anlayışın karşıtı olan çocuk merkezli programlar kabul görmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu araştırmada Türkiye'de uygulanan MEB Okul Öncesi
Eğitim Programlarının yukarıda tartışılan eğitsel anlayış ve program özellikleri bakımından incelenmesi ve yenileşmeye yönelik ögelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Okul öncesi eğitim programlarının analizinde izlenen yol
doküman incelemesi yöntemi olmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Eğitimle ilgili araştırmalarda ders kitapları, program (müfredat)
yönergeleri, öğretmen dosyaları vb. dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Okul öncesi eğitim programları araştırmanın tek ve tüm veri setini oluşturmaktadır. Bu nedenle kapsamlı bir içerik
analizi yapılmıştır.Okul Öncesi Eğitim Programlarının analizi halen devam etmekte olup, bu aşamaya kadar edinilen genel bulgular olarak şunlar söylenebilir;Son 20 yılı aşkın bir süredir ABD ve Avrupa’da erken çocukluk
eğitimine ilişkin düşünce ve uygulamalar gelişimsel yaklaşım anlayışında gelişmiş, Piaget’nin çocuk merkezli
kuramı geliştirilen programların (Head Start Programı, Bank Street Yaklaşımı, High-Scope Programı, Kamii-De
Vries Programı, DAP temelli –gelişimsel açıdan uygun- programlar) kuramsal temelini şekillendirmiştir (French
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& Song,1998; Burgess & Fleet,2009; Blatchford & Wong,1999). Bu yaklaşım ve önerdiği çocuk merkezli uygulamalar Türkiye’de 1990’lı yıllarda benimsenmeye başlanarak okul öncesi eğitim programlarının temel anlayışı
haline getirilmiş ve 2000’li yıllarda daha ağırlıklı olarak programlara ve uygulamaya yansıtılmaya çalışılmıştır.
En son geliştirilen 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının yukarıdaki özellikleri karşılamadaki güçlülüğü ise
halen incelenmektedir.
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Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Katılım Kavramları Hakkındaki
Görüşlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Tuğçe AKYOL
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Semra ERKAN
Hacettepe Üniversitesi

Öğrenme ve gelişim arasında dinamik bir ilişki bulunmaktadır. Öğrenme; zihinsel bir süreç ve eylem olmanın yanı
sıra biyolojik, sosyal, duygusal ve kültürel bir eylem olarak da tanımlanabilir (Tuğrul, 2012). Yıllardır tartışılmakta
olan çocuğun gelişim ve öğrenmesinde katılım mı ya da çevrenin mi etkili olduğu sorusuna hem kalıtımın hem de
çevrenin etkili olduğu cevabı verilmektedir (İnan, 2011). Çocukların farklı gelişim alanlarının desteklenmesi ve
öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi konusunda okul öncesi eğitimin önemi büyüktür. Okul öncesi eğitimin içeriği
dinamiktir ve öğrenme ile ilgili birçok etkileşim süreci içermektedir (Broström, 2012). Okul öncesi eğitim programlarında yer alan etkinlikler öğrenmenin gerçekleşmesi için birçok olanak sunmaktadır fakat öğrenme süreçlerinde etkinlikler kadar öğrenen ve öğretmen özellikleri de etkili olmaktadır (Berthelsen ve Brownlee, 2005). Okul
öncesi dönemdeki çocuklar zengin uyarıcılar sağlayan, gerçek yaşam için gerekli deneyimler kazanabilecekleri,
farklı durumlar ile ilgili gözlemler ve paylaşımlar yapabilecekleri ortamlarda daha rahat öğrenebilmektedirler.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için öğrenme; gözlem, dinleme ve katılım yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrenme
süreci ile ilgili bu görüş öğrenmenin “etkin katılım yoluyla” gerçekleştiğini ifade etmektedir (Rogoff ve diğ.,
2003). Sosyo-kültürel teorilerin temelinde öğrenme katılım süreci açısından uygulama, düşünme yoluyla gerçekleşen bir kültürlenme süreci olarak değerlendirilmektedir (Berthelsen, Brownle ve Johansson, 2009). Sosyo-kültürel kuram, okul öncesi eğitim açısından değerlendirildiğinde; sosyal etkileşimlerin çocuğun öğrenme sürecindeki
önemi ve bu sürece etki eden etmenler dikkat çekmektedir (Yaşar, 2012). Okul öncesi eğitim programlarında yer
alan öğrenme ve katılım süreçlerini geliştirmek için öğretmenlerin de belirli becerilere sahip olması gereklidir
(Johansson ve Sandberg, 2010). James ve Pollard (2008) okul çağındaki çocukların öğrenme ve katılım süreçleri
karşısındaki engellerin, öğretmenlerin çocukların neler yapabilecekleri ve çocuklara en iyi nasıl öğretebilecekleri
gibi konularda oluşturdukları varsayımlardan kaynaklandığını belirtmektedir. Ayrıca öğretmenlerin çocuklarla ilgili varsayımlar oluşturmak yerine çocukların öğretilenler ile ilgili düşüncelerini anlamaya çalışmaları gerektiğini
vurgulamaktadır. Çocukların öğrenme ve katılım sürecinde öğretmenlerin rollerinin de önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme ve katılım süreçleri ile ilgili düşüncelerini belirlemeye
yönelik bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme ve katılım kavramları hakkındaki düşüncelerini ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi nasıl algıladıklarını belirlemektir.Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğrenme ve katılım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi nasıl algıladıklarını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma ayrıca nitel araştırma desenlerinden olgubilim ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,
Afyonkarahisar İli’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 10 okul
öncesi öğretmeni ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda
dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örneklemede önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışıldığı belirtilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada veriler görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğrenme
ve katılım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yedi açık uçlu soru yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları araştırmada iç geçerliği sağlamak
için uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve eklemeler
yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formlarına son şekli verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler,
nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmanın güvenilirliğini arttırmak amacıyla verilerin kodlaması iki araştırmacı tarafından ayrı yapılmış ve yapılan kodlamalar karşılaştırılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirme aşamasında olup, okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğrenme ve katılım kavramlarını benzer şekilde tanımlamaları, öğrenme ve katılımın birbirleriyle ilişkili olduğunu belirtmeleri beklenmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının oyun
yoluyla öğrenmenin çocukların katılımı için etkili bir araç olduğunu ve çocukların aktif katılımının öğrenmeyi
destekleyeceğini vurgulayacakları düşünülmektedir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının katılım kavramı
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hakkındaki düşüncelerinin öğrenme ortamlarındaki etkinlikleri planlama ve uygulama süreçlerini büyük ölçüde
etkilediğini belirtecekleri düşünülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin ise öğrenmenin gerçekleşmesi için aktif
katılımın sağlanması gerektiğini belirtmeleri beklenmektedir.
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Aileye ve çocuğun çevresine yönelik uygulanan erken müdahale programları daha çok çocuğun ihmali ve istismarını önlemeye yönelik olan programlar olsa da çocuğun problemli davranışlarına yönelik erken müdahale programları da vardır. Örneğin Okul öncesi çağlarında karşılaşılan problemlerden biri akran zorbalığıdır. Bu yaşlardaki
çocuklar arasında akran zorbalığına son vermek için erken müdahale programlarından yararlanılabilir. Bu tür müdahale programları akran zorbalığı konusunda uzman öğretmenler tarafından oluşturulmalı ve iyi bir gözlemle bu
programların etkililiği takip edilmelidir. Bu müdahale programları çocuktaki bu davranış bozukluklarına son verir.
Çocuğu sosyal ilişkilerinde daha sağlıklı davranmaya yöneltir (Farrell, 1998). Okul öncesi dönem çocukları depresyon belirtileri de gösterebilirler. Okul öncesi çocuklarında depresyon yetişkinlerde olduğu gibi bazı belirtilere
sahiptir. Bunlar mutsuzluk, iştahsızlık, uyku bozukluğu, somurtkan olma, düzeni bozmaya ve kuralları ihlal etmeye
meyilli olma ve akranlarıyla etkileşimde bulunmak istememe gibi belirtiler olarak sıralanabilir (Luby, 2010). Depresyonda olan çocuklar terapist yada rehberlik servisi ile görüştürülmeli ve bu çocukların depresif ruh halinden
çıkmaları için ortak hareket edilmelidir. Rehberlik servisi ve öğretmenin iş birliği ile bu çocuklara yönelik erken
müdahale programları uygulanabilir. Erken müdahalede kurumlar arasında sistematik işbirliğinin olmadığı, özel
gereksinimi olan çocuklara sahip ailelere yeterince destek sağlanmadığı görülmüştür (Bakkaloğlu, 2013). Erken
müdahale programlarının işbirliği içerisinde amaca yönelik uygulanması çocuğun gelişimine yönelik programın
ulaşılabilirliğini arttıracağı gibi bu programın etkililiğini ve sürdürülebilirliğini arttırması bakımından da önemli
katkı sağlayacaktır (Erdil, 2010). Erken müdahale programlarından destek alan çocukların akademik başarılarının
arttığı, sınıf tekrarlarında azalma olduğu ve yükseköğrenim görme düzeylerinin arttığı görülmüştür. Dolayısıyla
nitelikli ve kaliteli bir eğitim için erken müdahale programları uygulanmalıdır. Nitelikli ve kaliteli eğitimi sunma
görevi öncelikle okul öncesi eğitim öğretmenlerine düşmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin erken çocukluk döneminde müdahale programlarıyla ilgili düşüncelerinin, bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi gerekmektedir.Bu araştırmada okul öncesi eğitim okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde erken müdahale denince
ne anladıklarını, erken müdahalenin gerekliliği konusundaki algılarını ve erken müdahale konusundaki uygulamaları hakkında bilgiler toplanıp incelenecektir.tarama modeli ile gerçekleştirilmiş ve genel amaca ulaşmak için nitel
araştırma yöntemi ve nitel araştırma desenlerinden de olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 20 öğretmene yazılı görüşme sorularından oluşan formlar
dağıtılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılacaktır.İçerik analizi,
grubun sembolik dünyasını anlamak amacıyla; kodlama yaparak verileri kategorilere ayırma, bu kategoriler arasındaki ilişkileri çıkararak tema ve alt temaları oluşturma şeklinde tanımlanabilir (Patton, 2002, s.112). Yazılı
görüşmelere verilen yanıtlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilecek, yapılan kodlamalardan alt temalar
ve temalar oluşturulacaktır. Temalar ve alt temalar oluşturulduktan sonra tüm temalar ve alt temalar tekrar gözden
geçirilecek ve birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen temalar ve alt temalar birleştirilecektir. Ortaya çıkan sonuçlar
araştırmacılar arasında karşılaştırılarak güvenilir sonuçlar ortaya konulacaktır. Bu yöntem ile Okul öncesi eğitim
öğretmenlerinin okul öncesi eğitimdeki erken müdahale programlarına yönelik olarak düşüncelerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca bu çalışma ile öğretmenlerin ve yöneticilerin okul öncesi eğitimde erken müdahale programları hakkındaki düşüncelerinde benzerlikler ve farklılıklar da belirlenecektir.Araştırma sonucunda okul öncesi
eğitim öğretmenlerinin erken müdahale konusunda yeterince deneyim ve bilgilerinin olmadığı, sınıflarında özel
gereksinimi olan öğrencilere yönelik müdahale programları uygulamadıkları ve erken müdahale programları hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği varsayılmaktadır.
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Öğretmen eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Eğitim ve öğretimde hedefler ne kadar iyi belirlenirse
belirlensin, dersin içeriği ne kadar işlevsel seçilip organize edilirse edilsin, o hedefler ve kavrayışlara sahip öğretmenler elinde yürütülmedikçe, eğitimden beklenen sonucun alınması olanaklı değildir (Sünbül, 2001). Bir eğitim
siteminin amaçlarına ulaşabilmesi o eğitim sisteminin alt sistemleri olan sınıflarda, belirlenen amaçlara ulaşılmasıyla mümkündür. Sınıfların belirlenen amaçlara ulaşabilmesi sınıflarda yapılan etkinliklerle ilgilidir. Bu noktada
temel unsur öğretmen olmaktadır. Allport’a (1967: 8) göre tutum, deneyimler sonucu organize edilen, ilgili durum
ve nesneye karşı kişinin tepkileri üzerinde yönlendirici ya da aktif etkiye sahip olan duyuşsal ve zihinsel hazır
olma durumudur. Psikolojik bir süreçte değerlendirilebilecek olan tutumlar davranışa yansıyan şekliyle gözlenebilen olgulardır (Balcı, 2013:25). Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları, mesleki davranışlarının en güçlü
belirleyicilerinden birisi olması nedeniyle onların mesleği algılayış biçimini yansıtır. Bu nedenle öğretmenlerin
öğrencilik yıllarındaki öğrenme yaşantıları, kendi meslek anlayışlarına temel teşkil etmektedir ve bu yaşantıların
mesleğe karşı olumlu tutumlar kazandıracak şekilde düzenlenmesi gerekir (Çeliköz ve Çetin, 2004). Öğretmen
yetiştirme programlarında da öğrencilere kazandırılacak bilgiler, duygular ve becerilerle onların mesleki yaşamdaki davranışlarının daha etkili olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğretmenlik mesleğini uygulayacak olan bireylerin bu mesleğin gerekliliklerini daha etkili biçimde yerine getirebilmelerinin koşullarından biri de mesleğe
yönelik tutumlarının olumlu olmasıdır (Üstüner 2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlar mesleğe
ilgi duymak, çocukları sevmek, eğitim ve öğretimin önemini görebilmek vb.; olumsuz tutumlar ise öğrencileri
sevmemek, kendini geliştirmemek, heyecanlı ve istekli olmamak vb. olarak ifade edilebilir. Olumlu tutumlar öğrenme ve öğretmeyi kolaylaştırarak başarıyı artırırken; olumsuz tutumlar ise başarıyı düşürür. Öğretmen yetiştirme
açısından bakıldığında ise nitelikli öğretmenin yetiştirilmesi ve programın başarısının artırılması için öğretmen
adaylarının mesleklerine yönelik tutumları belirlenmelidir. Eğer olumsuz tutumlar var ise olumlu yönde değiştirilmesi gerekmektedir (Semerci ve Semerci, 2004: 140). Bireylerin davranışlarının ne olacağının belirlenmesinde
önemli bir boyut onların ilgili konu ya da durum hakkında tutumlarının ne olduğunun bilinmesidir. Örgütsel davranış bağlamında ele alındığında bir örgüt ortamında çalışan bireyin mesleğine karşı tutumunun ne olduğunun
bilinmesi yönetimsel stratejilerin seçilmesinde yarar sağlayacaktır. Gelecekte eğitim örgütlerinde çalışacak olan
öğretmen adaylarının mesleğe karşı tutumlarının ne olduğunun bilinmesi meslek öncesi eğitimde onlara ne tür bir
eğitim verilmesi gerektiği konusunda yol gösterecektir (Üstüner 2006). Öğretmenlik mesleğine adım atan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin olumlu tutum ve değerler kazanmaları, olumlu algılara sahip olmaları, meslek
yaşamlarındaki başarılarının belirleyicilerinden biri olarak değerlendirilebilir (Karadağ, 2012). Araştırmalar öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutuma sahip olan öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmeye başarısını artırdığını
belirtmiştir (Ernest, 1988; Akt Şahin Taşkın ve Hacıömeroğlu, 2010). Akıllı ve Seven (2010)’e göre öğretmen
adaylarının mesleklerine yönelik tutumlarının çok önemli olması nedeniyle onların tutumların düzeltilmesi yarar
sağlayacaktır. Parvez & Şakir (2013) eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleğine ilişkin pozitif tutuma sahip olmayan öğretmen adaylarının bulunduğu bir toplumda iyi bir müdür, muhteşem okul binalarının, yapılan öğretimin
ve iyi bir müfredatın bile yarar sağlamayacağını belirtmişlerdir. Alanyazın tarandığında Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin bir araştırmanın yapılmadığı
görülmüştür. Bu nedenle bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
belirlenmesine yönelik bir araştırmaya gereksinim duyulmuştur. Bu araştırma, Bilişim Teknolojileri Öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği Anabilim Dalında 2., 3. ve 4. Sınıflarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin; 1. Öğretmenlik
mesleğine yönelik tutum puanlarının dağılımı nasıldır? 2. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında; a) cinsiyete, b) mezun olunan lise türüne, c) öğrenim görülen sınıf düzeyine, d) mesleği tercih sebebi değişkenlerine göre
anlamlı bir fark var mıdır?Bilişim Teknolojileri Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu bölümde araştırmanın çalışma grubu,
veri toplama aracı ve verilerin analizinde kullanılan tekniklere değinilmiştir. Çalışma grubu Araştırma evrenini
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2014–2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalında, 2., 3. ve 4. Sınıflarında öğrenim gören toplam 155 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulamada sayı az olduğu için örneklem alınmamış tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği: Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemeyi amaçlayan beşli likert tipi 34 maddeden oluşan, Üstüner (2006)
tarafından geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır. Bu maddelerden on madde (2, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 30 ve 32.
madde) olumsuz yargı içermektedirler. Olumsuz ifadelerin tersten puan değerleri (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) olarak
girilmiştir. Tutum ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 170, en düşük puan ise 34’tür. Ölçekte alınan puanın
yüksekliği, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun olumlu olması, düşüklüğü ise öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumun olumsuz olması anlamına gelmektedir. Ölçme aracı 5=Kesinlikle Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum olarak puanlanmıştır. Ölçeğin ölçüt geçerliliğin “.89”, puan
kararlılığına ilişkin güvenirlik katsayısının “.72”, iç tutarlık katsayısının ise ”.93” olduğu ifade edilmiştir (Üstüner,
2006). Verilerin Analizi Veriler SPSS Paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 alınmıştır. Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular; 1.00-1.80 Kesinlikle Katılmıyorum 1.81-2.60 Katılmıyorum 2.61-3.40 Kararsızım 3.41-4.20 Katılıyorum 4.21-5.00 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır.Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum puanlarının ortanın üzerinde veya
yüksek düzeyde bulunması tahmin edilmektedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile mesleğe yönelik tutumları
arasındaki ilişkileri ele alan araştırmaların büyük çoğunluğu, kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmanın sonuçlarında da benzer sonuçlar
beklenmektedir. Öğretmenlik mesleğini tercih etme nedeni “öğretmen olma isteği” olan adayların Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutum puanlarının daha yüksek çıkması beklenmektedir. Öğretmen adaylarının devam ettikleri
sınıflar açısından üst sınıflara doğru gidildikçe öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumunun
arttığı sonucuna ulaşılması beklenmektedir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
mezun olunan lise türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA
Akıllı, M., ve Seven, S. (2010). An investigation of prospective science teachers’attitudes towards the profession
of teaching. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 61-73.
Allport, G.W. (1967). Attitudes. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement (pp. 1-13).
New york: John Wiley & Sonc, Inc.
Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, (162).
Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri. E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Humanities, 7(2): 44-66.
Parvez, M., ve Shakir, M. (2013). Attitudes of prospective teachers towards teaching profession. Journal of Education and Practice, 4(10), 172-178.
Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). “Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14 (1), s. 137-146.
Sünbül, A. M. (2001) Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Edit: Ö. Demirel-Z. Kaya)
Ankara: Pegem Yayıncılık.
Şahin Taşkın Ç. ve Hacıömeroğlu G.(2010) İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme.İlköğretim Online, 9(3), 922-933. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim
Yönetimi,12 (45), 109–127.
Anahtar Kelimeler:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Öğretmen Adayları.

925

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Programlama Dersi Başarılarını Etkileyen Faktörler
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen BULUT ÖZEK
Fırat Üniversitesi

Üniversitelerin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilgisayar ile ilgili bölümlerinin dışında mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve otomotiv mühendisliği gibi bölümlerinde de programlama dersleri verilmektedir. Mühendislik fakültelerinde bu dersin verilme amacı öğrencilerin analitik ve mantıksal düşünme yeteneklerini
geliştirerek mühendislik konularında mantıklı kararlar almalarını sağlamaktır. Robbins (2011) analitik düşünmenin belirsiz bir durumun çözümlenmesinde gerekli olduğunu, mantıksal düşünmenin ise hem problem çözmede
hem de analitik düşünmede gerekli olduğunu savunmaktadır. Dewey (2007) analitik düşünmeyi, nesneleri önce
ayrı ayrı daha sonra bütüne bakarak sistem parçalarının birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak şeklinde tanımlamıştır. Chuah (2009) ve Fatin (2011) mühendislik eğitiminde öğrencilerin çıkarımda bulunma, kıyaslama yapabilme, risk alırken ve karar verirken haklı gerekçeler sunabilmeleri amacıyla analitik ve mantıksal düşünmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bilgisayar ile ilgili bölümlerde olduğu gibi bu bölümlerde de öğrenciler, programlama dersinin zor olduğuna dair bir ön yargıya sahiptir (Aşkar ve Davenport, 2009). Bu ön yargı ise
öğrenmeye yeni başlayan bireylerin derslerde başarılı olmasını engellemektedir (Altun ve Mazman, 2012). Ancak
herhangi bir işte başarılı olmanın ilk şartı inançtır. Bireyin bir programlama görevini başarıyla yürütmede kendi
yeterliliklerine olan inancı programlama öz yeterliliği olarak tanımlanmaktadır (Mazman ve Altun, 2014). Araştırmalarda öz yeterlilik algısının programlama performansını belirleyen önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir
(Ramalingam, LaBelle, & Wiedenbeck, 2004; Stajkovic ve Luthans, 1998; Davidson, Larzon ve Ljunggren, 2010).
Bununla birlikte öz yeterliliğin programlama becerisindeki rolünü vurgulayan çalışmaların sınırlılığı dikkat çekmektedir (Aşkar ve Davenport, 2009). Programlama derslerinde özyeterliliğin dışında başarıyı etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Bu faktörler literatürde öğrenme stilleri, motivasyon, cesaret, programlama tecrübesi, oyun
oynama, rahatlık düzeyi, seçilen programlama dili, bilgisayar kullanım becerisi ve matematiksel yetenekler şeklinde sıralanmaktadır (Jenkins, 2002; Wilson,2002 ). Bu faktörlerin yanında ders çalışma ve not tutma alışkanlıklarının da başarıyı etkilediği bir gerçektir. Bilgisayarda program yazmadan sadece kitaplardaki programları ezberleyerek programlamayı öğrenmeye çalışan öğrencilerin var olduğu bilinmektedir. Jenkins (2002) programlamanın
kitaplardan değil programlardan öğrenildiğini vurgulamaktadır. Programı deftere ve bilgisayara yazmanın zor olduğunu savunan bazı öğrenciler ise cep telefonlarıyla programın resmini çekerek öğrenmede tekrarın önemini göz
ardı etmektedir. Bu bilgilerden hareketle çalışmanın amacı mühendislik fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlilik algılarının, çalışma alışkanlıklarının, not tutma alışkanlıklarının, dersi aldıkları yılın ve daha önceden aldıkları bilgisayar derslerinin programlama dersi başarılarına etkisini belirlemektir. Araştırma bu amaçla aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır. 1. Öğrencilerin programlamaya yönelik öz yeterlilik algıları hangi düzeydedir? 2. Öğrencilerin
programlama başarıları, öz yeterlik algı düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 3. Öğrencilerin programlama başarıları, çalışma alışkanlıklarına göre farklılık göstermekte midir? 4. Öğrencilerin programlama başarıları,
not tutma alışkanlıklarına göre farklılık göstermekte midir? 5. Öğrencilerin programlama başarıları, programlama
dersini aldıkları yıla göre farklılık göstermekte midir? 6. Öğrencilerin programlama başarıları, daha önce aldıkları
bilgisayar derslerine göre farklılık göstermekte midir?Çalışmada veriler, kişisel bilgiler ve Altun ve Mazman
(2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Programlamaya ilişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşan bir form ile toplanmıştır. Ölçek 9 maddeden oluşmaktadır. Yanıtlar, 7’li Likert tipine uygun olarak
puanlanmıştır. Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak hesaplanan Cronbach α katsayısı Altun ve Mazman tarafından
0,928 olarak bulunmuştur. Kişisel bilgiler bölümünde öğrencilere cinsiyeti, bölümü, sınıfı, daha önce aldığı bilgisayar dersleri, not tutma alışkanlıkları ve derse çalışma alışkanlıkları sorulmuştur. Programlama performansı için
bireylerin Bilgisayar Programlama dersinin sonunda aldıkları dönem sonu notları değerlendirilmiştir. Dönem sonu
geçme notu 100’lük sistemde olup vize sınavı ve final sınavını içermektedir. Elde edilen verilerin analizi için
frekans, aritmetik ortalama, yüzde dağılımı, bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır.Bu
çalışmada mühendislik fakültesi öğrencilerinin programlama dersi başarılarına etki eden faktörler incelenmiştir.
Çalışma bulgularına dayanarak programlama derslerinde öğrencilerin başarılı olması için sık sık program yazma-
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ları gerektiği söylenebilir. Çünkü denize girmeden yüzme öğrenilmeyeceği gibi program yazmadan da programlama öğrenilmez. Jenkins (2002) de programlamanın kitaplardan öğrenilemeyeceğine vurgu yapmaktadır. Çalışma
sonunda programlama dersini ikinci yıl alan öğrencilerin başarıları, ilk yıl alan öğrencilere göre daha yüksektir
bulunmuştur. Jenkins (2002), programlama derslerinin ikinci yıldan önce verilmemesi gerektiğini savunmaktadır.
Öğrencilerin öz yeterlik inancının programlama dersi başarıları üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Araştırmalar özyeterlik algısının akademik güdülenme, öğrenme ve başarı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır
(Pintrich ve De Groot, 1990; Wolters ve Rosenthal, 2000; Zimmerman, Bandura ve Martinez-Pons, 1992). Erkek
öğrencilerin bayan öğrencilere göre öz yeterlilik algı düzeyleri Askar, Davenport (2009)’un çalışmalarında olduğu
gibi daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İleride yapılacak araştırmalarda bireylerin programlama başarıları ile ilişkili olan diğer faktörler belirlenerek bu faktörlerin programlama performansı üzerindeki etkileri incelenebilir.
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının “Teknoloji” Metaforları
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Literatürde metaforla ilgili “Eğer bir resim 1000 kelimeye bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir (Shuell,
1990).” ifadesi yer almaktadır. O halde; 1000 resme bedel olarak ifade edilen metafor ne anlama gelmektedir?
Metafor, bilinen bir alandan çoğunlukla bilinmeyen bir alana doğru yapılan bilgi transferidir (Soysal ve Afacan,
2012). Lakoff ve Johnson (2005)’a göre metaforlar dünyayı anlamak, açıklamak ve örgütlemek amacıyla insanoğlunun keşfettiği belli başlı dilsel araçlardır. Böylece insanlar dünyayı nasıl algıladıklarını metaforlar aracılığıyla
ifade edebilmektedirler. Bu sebeple metaforlar başlıca algı araçları arasında sayılabilir (Arnett, 1999; Güveli, İpek,
Atasoy ve Güveli, 2011). Metaforlar, analiz edilmek istenen kavramların nasıl algılandığını ortaya çıkarmaya katkı
sağlar (Cerit, 2008). Örneğin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” kavramı hakkındaki algıları metaforlar aracılığıyla belirlenebilir. Öğretmen adaylarının “teknoloji” hakkındaki algılarının belirlenmesi, onların ilerleyen dönemlerde sınıf içinde bu konuya nasıl bir yaklaşım içinde bulunacakları hakkında
bilgi sağlayabilir. “Teknoloji” yaşamın önemli bir parçası olup; sanayi, tarım, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda
ürün ve hizmet sağlanması için gerekli olan sistematik bilgi olarak tanımlanmaktadır (URL-1). Öğrenciler çok
küçük yaşlardan itibaren teknoloji ile iç içe yaşamaktadırlar. Çocuklar merak duyguları sayesinde erken yaşlarda
hem öğrenmeye hem de araştırma yapmaya çok heveslidirler. Bu sebeple öğretmenlerin onların meraklarını gidermeleri ve aktif öğrenme ortamları oluşturmaları gerekmektedir. Öğrenme-öğretme sürecini şekillendiren faktörler
arasında öğretmenin önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde; öğrencilerin öğrenmelerinde okulların donanımsal özelliklerinden çok öğretmenlerin niteliğinin belirleyici olduğunu söylenebilir (Wyatt, 1996). Öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerinin başında alan bilgisi gelmektedir (Türknüklü ve Yeşildere, 2007). Son yıllarda yapılan çalışmalarda öğretmenin alan bilgisi dışında farklı yeterliliklere sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu durumda Shulman’ın (1986) ortaya koyduğu Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) ön plana çıkmaktadır. Pedagojik alan bilgisinin yanında teknoloji kullanım bilgisinin de öğretmenlerin sahip olmaları gereken temel yeterlikler arasında sayıldığı görülmektedir (Anderson, 2008). Bu bağlamda öğretmenlerin derslerine teknolojiyi entegre
edebilmeleri için öncelikle onların teknoloji hakkındaki algılarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Literatürde
teknoloji ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin dijital dünyanın yerlileri, öğretmenlerin ise dijital
dünyanın göçmenleri olarak tanımlandığı (Prensky, 2001) görülmektedir. Hatta, öğretime teknoloji entegrasyonu
konusunda deneyimleri ve öğrencilerin öğrenmesine dair inanışları, öğretmenlerin öz-yeterlik konusundaki düşüncelerini etkilediği söylenmektedir (Demir ve Bozkurt, 2011). Buradan yola çıkarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmeni olacak öğretmen adaylarının “teknoloji” hakkındaki metaforlarının incelenmesi onlara
verilecek teknoloji eğitimi için önemlilik arz etmektedir. Literatürde metaforlar ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, matematik alanında (Bahadır ve Özdemir, 2012; Güveli, İpek, Atasoy ve Güveli, 2011), fizik eğitimi
alanında (Aygün, Hacıoğlu ve Durukan, 2014) kimya eğitimi alanında (Dönmez-Usta ve Ültay, 2015; Jeppsson,
Haglund, Amin ve Strömdahl, 2013), fen eğitimi alanında (Ateş ve Karatepe, 2013; Uskokovic, 2009) metafor
çalışmaları görülmektedir. Ancak “teknoloji” kavramı ile ilgili BÖTE öğretmen adayları ile yapılan bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Literetürümüzü zenginleştirmemiz adına bu bakımdan da araştırmamız önemlilik arz etmektedir.Bu araştırmada mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak yapılan nitel araştırma yöntemlerinden olgu
bilim (phenomology) deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseniyle yürütülen çalışmalar bir olguya ilişkin bireysel
algıların ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve yorumlanmasını amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2008). Araştırma 2014-2015 akademik yılının güz yarıyılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer almakta olan bir üniversitenin
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan birinci sınıf
51 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak teknoloji metaforlarını belirlemek amacıyla her
öğretmen adayından “Teknoloji……….. gibidir, çünkü…………………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir..
Metafor belirlemenin temel araştırma aracı olarak benimsendiği çalışmalarda “gibi” kavramı genellikle “metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki ilişkinin daha açık bir şekilde anlaşılması için kullanılır (Soysal
ve Afacan, 2012). “Çünkü” kavramı ise katılımcıların kendi metaforları için bir “gerekçe” sunmaları amacıyla
istenmiştir. Metaforun öğretmen adayları tarafından doğru olarak yapılandırılabilmesi için, öğretmen adaylarına
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metafor kavramı tanıtılarak “öğretmen” ile ilgili metafor oluşturmaları sağlanmıştır. “Teknoloji” kavramına yönelik metafor oluşturmaları için öğretmen adaylarına metafor kalıbının birkaç defa yazılı olduğu bir form verilmiştir.
Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi metin veya metinlerden
oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime veya kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja
ilişkin çıkarımlarda bulunurlar (Büyüköztürk vd., 2012). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının yazmış oldukları
metaforlar eleme ve kodlanma, kategori oluşturma ve geçerlik ve güvenirlik aşamalarına göre analiz edilmiştir.
Metaforlar olumlu, olumsuz ve nötr kategorilerine yerleştirilmiştir (Dönmez Usta ve Ültay, 2015). Araştırmanın
güvenirliğini için uzman görüşüne başvurulmuştur ve uyum yüzdesi %94 olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmada sonuçların geçerliğini sağlamak amacıyla veri analiz sürecini oluşturan kategorileştirme süreci detaylıca
açıklanmaya çalışılmıştır.Araştırmanın bulgular bölümünde, öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik
geliştirmiş olduğu metaforlar kategorilere göre alt kategoriler, kodlar, kaynaklar ve yüzde frekansları gösteren
tablolar halinde sunularak açıklanmıştır. Bu tablolarda yer alan yüzde frekans değerleri öğretmen adaylarının oluşturduğu toplam geçerli metafor sayısına göre hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının oluşturdukları 103 metafor
teknolojinin olumlu yönleri kategorisinde yer almaktadır. Bu kategori yenilenme, ilerleme, gelişme, değişme, bilgi
kaynağı olma/öğretme, kolaylaştırma, yararlı olma, yaygınlaşma, üretme, haberleşme, ihtiyaç (olma) , ulaşma,
eğlendirme, sonsuz olma, aydınlatma, ilgi çekme ve anadal olma özelliklerini içeren 17 alt kategoribulunmaktadır.
Öğretmen adaylarının oluşturdukları 7 metafor teknolojinin olumsuz yönleri kategorisinde yer almaktadır. Bu kategori zararlı olma ve bağımlılık yapma özelliklerini içeren 2 alt kategori bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının
oluşturdukları 8 metafor teknolojinin nötr yönleri kategorisinde yer almaktadır. Bu kategori iyi-kötü olma özelliklerini içeren 2 alt kategori bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının metaforlarının %87,3’lük kısmı teknolojinin
olumlu yönleri kategorisinde, %5,93’lik kısmı teknolojinin olumsuz yönleri kategorisinde ve %6,78’lik kısmı teknolojinin nötr yönleri kategorisinde yer almaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının tamamı teknolojinin olumlu yönlerine yönelik metaforlar kurarken, %13,72‘lik kısmı teknolojinin olumsuz yönlerine yönelik ve
%13,72’lik kısmı ise teknolojinin nötr yönlerine yönelik metaforlar ürettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının % 5.88’i teknolojinin hem olumlu, hem olumsuz hem de nötr yönlerine yönelik metaforlar üretmişlerdir. Araştırma sonucunda BÖTE öğretmen adaylarının teknolojiyi genellikle olumlu yönleri ile algıladıkları, bununla birlikte bir kısmının da olumsuz veya nötr yönlerine ait algılarının olduğu söylenebilir. Bu sonucun, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm gereği ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. Bununla birlikte, öğretmen
adaylarının teknolojinin olumlu yönlerine yönelik algılarını insan hayatı ile de ilişkilendirebiliriz. Olumlu özellik
taşıyan metaforlarda genellikle, teknolojinin gelişimi, ilerlemesi ile teknolojinin hayatı kolaylaştırması, ihtiyaçları
karşılaması yönlerine dair daha fazla metafor oluşturulduğu görülmektedir. Olumsuz özellik taşıyan metaforlar
ise, öğretmen adayları tarafından genellikle insan sağlığı ile ilişkilendirilmiştir. Az sayıdaki nötr özellik taşıyan
metaforlar ise, teknolojinin kullanıldığı amaca göre iyi ya da kötü olabileceğini/kullanılabileceğini vurgulamaktadır.
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Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamında Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecindeki Geçişken
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Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme (ÇİÖ) ortamları zaman ve yer sınırlaması olmadan grup üyelerinin işbirlikli çalışmalarını mümkün kılmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşması, bu ortamlara yönelik doyum, güven, bağlılık, uyum hisleri ve etkin katılım durumları gibi unsurları, dolayısıyla sosyalleşme boyutunu öne çıkarmaktadır. Sosyalleşme, çevrimiçi öğrenme ortamlarının sosyal etkileşimin oluşturulması ve desteklenmesine ilişkin tasarım, uygulama ve geliştirme süreçlerini kapsamaktadır (Kreijns, Kirshner, Jochems ve VanBuuren, 2007).
ÇİÖ ortamlarında etkili öğrenme büyük ölçüde işbirlikli etkinlikler sırasındaki sosyal etkileşimlere bağlıdır (Cobb
2009; Garrison & Anderson 2003; Lowenthal 2010; Stacey 2002; Swan 2002). İyi yapılandırılmış sosyal etkileşimler grup oluşumu ve grup dinamiklerini kapsayan sosyal süreçleri içermelidir. Sosyal etkileşimler aynı zamanda
problem çözme sürecinin temel bileşenleri olan sosyal etkileşim ve işbirliği ile ilişkili (Gunawardena 1995; Gunawardena & Zittle 1997; Kreijns, Kirschner, & Jochems, 2003) olan topluluk algısı, güven, sorumluluk bağlılık
ve memnuniyeti kapsamalıdır (Kreijns, Kirschner, & Jochems, 2002). Yarı yapılandırılmış problemlerin çözümünde çevrimiçi öğrenme ortamlarının kullanılması daha fazla etkileşim gerektiren işbirlikli öğrenme stratejilerinin kullanılmasını da teşvik etmektedir. Bu nedenle grup üyeleri problemleri detaylarıyla tartışma, olası çözümler
için beyin fırtınası yapma ve çözüme ulaşma fırsatlarını bulabilirler. Bu süreçte bilişsel bellek (Wegner, 1987)
olarak tanımlanan grup üyelerinin birbirlerinin uzmanlık alanları ve bilgi düzeylerine ilişkin bilgileri ile grup
uyumu ve grup atmosferine dair algıları önem kazanmaktadır. Geçişken bellek grup üyelerinin birbirlerinin eylemlerini, etkinliklerini tahmin etmeleri için gerekli olan bilgiyi düzenlemelerini ve elde etmelerini mümkün kılan
bilişsel yapılar ve birbirleri hakkındaki bilgi temsilleri olarak tanımlanır (Kozlowski & Ilgen, 2006)Ayrıca işbirlikli öğrenme ortamlarında grup üyelerinin uyumu (Williams, Duray, & Reddy 2006; Knight, Pearson, & Hunsinger, 2008), grup atmosferine yönelik algıları da grubun çalışma sürecinde başarılı olmasında önemlidir (Schneider
& Bowen, 1985; Kozlowski & Hults, 1987; Anderson & West 1998; Choi, Price, & Vinokur, 2003). Bu noktadan
hareketle bu çalışmada ÇİÖ ortamlarında grup üyelerinin problem çözme sürecindeki geçişken bellek, grup uyumu
ve grup atmosferine ilişkin görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. Araştırma Problemi Çevrimiçi işbirlikli öğrenme
ortamında, bilişim dersi öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki işbirliğine dayalı grup çalışmalarında
geçişken bellek, grup uyumu ve grup atmosferine ilişkin görüşleri nelerdir? Yöntem Araştırmanın ilk katılımcılarını, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Özel Öğretim Yöntemleri 2
dersine kayıtlı 62 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrenciler dönem boyunca 4-5 kişilik küçük gruplar halinde çalışarak
hem yüz yüze hem de çevrimiçi bir öğrenme ortamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. Bu etkinlikler,
örnek olay yazma, problem şeklinde verilen bir örnek olayı çözme, problem çözme ve proje-tabanlı yöntemlere
göre ders planı geliştirme, geliştirilen ders planlarını değerlendirme ve belirli bir öğretim yöntemine göre İnternet
tabanlı bir öğrenme süreci planlayıp uygulama şeklindedir. Bu çalışma kapsamında, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamında grupça ve işbirlikli olarak örnek olay çözme sürecine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Özellikle,
öğrencilerin geçişken bellek (uzmanlaşma, güvenirlik, koordinasyon), grup uyumu ve grup atmosferinin çevrimiçi
öğrenme ortamında işbirlikli olarak çalışma süreçlerine etkisine yönelik görüşlerini elde etmek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmanın nihai katılımcıları, sorularla ilgili yansımalarını gönderen 32 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin Analizi Öğrencilerin yansıma sorularına verdikleri cevaplar tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir (Braun & Clark, 2006). İlk olarak, birinci araştırmacı tarafından her bir öğrencinin cevapları üçer defa okunarak önemli noktaların altı çizilmiş ve bunları temsil edecek kodlar belirlenmiştir. Ardından, tüm kodlar listelenerek öğrenci cevapları tekrar okunmuş ve gerekli ise kodlarda düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra kodlar kendi
içinde gruplanarak aynı gruptaki kodları temsil eden birer tema belirlenmiştir. Her öğrencinin cevapları temalar
ışığında tekrar okunarak her bir temanın altındaki alt temalar ortaya konulmuştur. Sonuç Öğretmen adaylarının
görüşleri incelendiğinde uzmanlıklarının geçmiş dönemlerde aldıkları derslerden özellikle sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri gibi derslerdeki deneyimlerinden yararlandıklarını ve bu derslerde bilgi düzeyleri iyi olan üyelerinin daha çok katkı sağladığı ifade etmişleridir. Katılımcıların uygulamaya dayalı deneyimlerinin olmadığı görülmüştür. Katılımcıların çoğu diğer üyeler ile benzer alanlarda uzmanlaştıklarını belirtirken bazı üyeler ise diğer
birkaç grup üyesinin farklı konularda uzmanlaşmış olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu süreçte grup üyelerinin
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uzmanlık alanlarına ve ilgi alanlarına göre görev dağılımı yaptıkları ve üyelerin bu alanlarda ki çalışmalarına göre
çözüme katkı sağladıkları görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu grup arkadaşlarının bilgilerine ve uzmanlıklarına
güvendiklerini ifade etmişlerdir. Kuramsal olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olmakla birlikte, ihtiyaç duyduklarında, araştırma yaparak, bilgilerini daha da arttırabileceklerine olan inançlarını ifade etmişlerdir. Grup üyeleri
koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı bakış açılarından değerlendirmişlerdir. Koordinasyonu
kolaylaştıran faktörler arasında en fazla, grup içinde iletişimin etkili olması, grup üyelerinin birbirlerini önceden
tanımaları, birbirlerinin görev yapma alışkanlıklarını bilmeleri, kolay anlaşabilmeleri, çevrimiçi ortamdan yararlanmaları olarak belirtmişlerdir. Koordinasyonu zorlaştıran faktörler arasında iletişimin yeterli düzeyde sağlanamaması, bazı grup üyelerinin olumsuz davranışları, düzenli olarak bir araya gelip çalışamama, işbölümünden kaynaklanan sorunlar, grup çalışmalarında katılımın tam olarak sağlanamaması gibi etkenlerin bulunduğunu ifade
etmişlerdir. Katılımcıların ifadelerinde, grup üyelerin birbirlerinin uzmanlık alanlarını ve uzmanlık düzeylerini
bilmeleri, görevi gerçekleştirme sürecinde birbirlerinin uzmanlıklarını ve bilgilerine güvenmeleri, görevi yerine
getirirken koordinasyonu sağlamalarının, ayrıca grup uyumu ve grup atmosferinin pozitif algılanmasının problem
çözme sürecini desteklediği görülmektedir. Öğrenme süreçlerinde grup dinamikleri olarak da adlandırılabilen bu
bileşenlerin gelişimi ve yönetimi önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle ÇİÖ ortamlarında grup performansı
ile geçişken bellek, grup uyumu ve grup atmosferi arasındaki ilişkilerinin incelendiği araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
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Her geçen gün daha da gelişen ve yeni imkânlar sunan teknoloji günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri
haline gelmiştir. Yaşamı bizim için oldukça kolaylaştıran teknoloji, birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırdığı sürece kullanımı artmaya devam edecek gibi görünmektedir. Teknolojinin
insan hayatını kolaylaştırdığı bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte teknoloji insan hayatında önemli sorunlar da
meydana getirmiştir. Teknolojinin özellikle sağlık üzerinde olumsuz etkisi yıllardır tartışılan bir konudur. Ancak
bu olumsuz etkiler bile teknoloji kullanım artışını pek engelleyememektedir. Bunun en önemli göstergesi mobil
cihazların yaygın olarak kullanılmasıdır. Mobil teknolojiler, yeni olması ve sunduğu avantajlar nedeniyle diğer
teknolojilere oranla daha hızlı yayılmakta ve ilerlemektedir. Özellikle akıllı telefon kullanımı çok büyük rakamlara
ulaşmıştır. 2014 yılında akıllı telefon satışının 1,2 milyara ulaştığı tahmin edilmektedir (Gartner, 2015). Mobil
teknolojilerin birçok faydası bulunmaktadır. İstenilen zaman ve mekânda bilgiye ulaşma imkânı sağlayan mobil
cihazların olumlu kullanılması mümkündür. Ancak genç bireyler tarafından daha çok tercih edilen mobil teknolojiler, birçok olumsuz durumun da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu olumsuz durumlardan biri de mobil teknolojilerden biri olan akıllı telefonlara kişinin bağımlı olmasıdır. Akıllı telefonlar, sundukları imkânlarla bağımlı kişileri sürekli telefon kullanmaya ve telefon olmadığı durumlarda ise kendini huzursuz hissetmelerine neden olmaktadır. Bağımlılık; kişinin olumsuz neticeler ortaya çıkarabilecek olmasına rağmen, sürekli bir madde arama ve
zorunlu olarak kullanma gereksinimi hissetme rahatsızlığıdır. Geçmişten günümüzü sigara, uyuşturucu ve alkol
benzeri bağımlılıklar sürekli gündemde olan ve mücadele edilen bağımlılıklardır. Ancak teknolojinin ilerlemesi
ve gündelik unsurlardan biri haline gelmesiyle teknoloji bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı
gibi yeni durumlar ortaya çıkmıştır. Teknolojinin en çok kabul gördüğü kesimin gençler olması ve dolayısıyla
öğrenim hayatına denk gelmesi, bu tür olumsuz durumların öğrencilerin öğrenim hayatları üzerinde önemli etkiler
oluşturmasına yol açmaktadır. Öğrenim hayatını başarılı bir şekilde bitirmek öğrenciler ve aileler için her zaman
öncelikli hedeflerdendir. Öğrencilerin akademik yönden başarıları için bazı faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu
faktörlerden öğrencinin sahip olduğu akademik motivasyon ile öğrencinin akademik öz yeterlilik algısı oldukça
önemlidir. Sözlük anlamı isteklendirme, güdüleme olan motivasyon, kişinin istenilen bir hedefe ya da amaca yönelmesidir (Türkiye Dil Kurumu, 2015). Öğrencilerin başarısında rol oynayan bir diğer faktör de öğrencinin sahip
olduğu akademik öz yeterlilik algısıdır. Akademik öz yeterlilik; kişinin akademik bir işi başarabilme konusunda
sahip olduğu inanç olarak tanımlanabilir. Gerek akademik öz yeterlilik ve gerekse de akademik motivasyon öğrencilerin akademik hayatlarını hedefleri doğrultusunda neticelendirmelerinde önemli yer tutmaktadırlar (Matuga,
2009; Gore, 2006). Bu sebeple, öğrenciler tarafından sıkça kullanılan ve bazılarında bir bağımlılık haline gelen
akıllı telefonların öğrencilerin akademik motivasyonları ile akademik öz yeterlilikleri arasında bir ilişkinin var
olup olmadığının tespiti önem arz etmektedir.Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinde akıllı telefon
bağımlılığını ortaya koymak ve bunun öğrencilerin akademik motivasyonları ve akademik öz yeterlilik algıları
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Nicel bir araştırma olan bu çalışma tarama modelindedir. Tarama modeli;
belirlenen bir konu ya da durum veya olay ile ilgili katılımcıların ilgi, tutum, beceri, görüşlerini, vb özelliklerini
belirlemek için kullanılır (Büyüköztürk ve Arkadaşları, 2014). Veri toplama aracı olarak Karagüven (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Akademik motivasyon ölçeği, Demirci ve Arkadaşları(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan akıllı telefon bağımlılığı ölçeği ve Yılmaz ve Arkadaşları(2007) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Akademik
Öz yeterlilik ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada maksimum çeşitlilik sağlamak amacıyla birçok fakültedeki farklı
sınıflara uygulanmış ve toplamda 470 öğrenciye anketler dağıtılmıştır. Anketler kâğıda basılı bir şekilde dağıtılmış
ve cevaplamaları için yeterli süre tanınmıştır. Ancak 22 öğrencinin çok sayıda anket maddesini cevaplamadıkları
görülmüş ve bunlar çalışmanın dışında bırakılmışlardır. Elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutulmuştur.
Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır.Çalışmada öğrencilere yukarıda değinilen değişkenlerin yanında, demografik bilgileri de sorulmuş. Öğrencilerden %68’inin akıllı cep telefonu sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerden 46’sı kendini akıllı cep telefonu bağımlısı olarak düşünmektedir.
118 kişi bağımlılık konusunda kararsız durumdadır. Kendini akıllı telefon bağımlısı olarak görenlerin oran olarak

935

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
1. ve 2. sınıflarda daha çok oldukları görülmüştür. Kendilerini akıllı cep telefonu bağımlısı olarak düşünen öğrencilerin akademik motivasyonları ile akademik öz yeterliklerinin diğer öğrencilere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Akıllı telefonlar, kısa bir süre içerisinde kabul gören ve kullanıcı sayısı artan mobil teknolojilerden biridir.
Her zaman ve her yerde bilgiye ulaşma imkânı sunan bu teknolojinin yanlış kullanıldığında olumsuz etkilerinin
olabileceği görülmektedir. FATİH projesiyle daha da fazla kullanıcısı olacak olan mobil teknolojiler, gerektiği
gibi kullanılmadığı zaman olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple öğrencilerin
mobil teknolojileri olumlu bir şekilde kullanmaları için FATİH projesi ile birlikte bunun da öğrencilere öğretilmesi
faydalı olacaktır.
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Determinants of Burnout: An investigation on undergraduate tourism students in North Cyprus Universities
Öğr. Gör. Dr. Hale OZGİT
Cyprus International University

Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN
Cyprus International University

As one of most developed industries in the world, tourism and hospitality industry demands for high skilled human
resources more than other industries. Global competitive conditions also lead students to demand more for higher
education. Therefore, higher education institutions (HEIs) focus their attention on educating high skilled and sector-ready graduates for this competitive environment. The professional staff in human service institutions are often
required to spend considerable time in intense involvement with other people. In the hospitality and tourism industry, more efficient contribution of the employees is required due to the inseparability feature of the services.
Several factors may affect the academic performance of students. College students may in fact experience the
burnout phenomenon due to learning conditions that demand excessively high levels of effort and do not provide
supportive mechanisms that would facilitate effective coping. One of the most recently studied factors which affect
students’ academic performance is academic burnout. It is said that, students' burnout may also influence the students' future relationships to their college in terms of their commitment to the college and potential contributions
as alumni. Another important aspect is that the phenomenon of students' burnout may affect the general attractiveness of the college for new students with potential ramifications for present and future enrollment. Therefore,
students' burnout can be an important aspect of college effectiveness that may have distinct policy implications for
institutions of higher learning. Burnout has been found to be marked by symptoms including emotional exhaustion,
cynicism and lack of personal accomplishment. As one of the significant dimensions of burnout, exhaustion emotional, creative, or physical- undermines effectiveness, health, and well-being, whereas personal accomplishment is the tendency to evaluate one’s work negatively. Cynicism consists of an indifferent or distal attitude
towards school in general, losing interest to one’s school work and not seeing school as meaningful. There has
been a single research especially studied to examine the effects of emotional exhaustion, cynicism, and professional efficacy (burnout) on vigour, dedication, and absorption (engagement) for undergraduate tourism students in
North Cyprus universities. Contrary to this, any study have not been found on which determinants for undergraduate tourism students really causes to burnout during their academic studies in North Cyprus universities. It is
crucial to understand those determinants for HEIs to take into consideration the needs of the students with regard
to causes on burnout, so that students’ academic success would not be affected negatively. From this overview,
this study aims to examine the major determinants that causes to burnout for undergraduate tourism students studying in North Cyprus universities. Therefore, it is significant to understand the differences among students’ demographic profiles and the factors which determines burnout -emotional exhaustion, cynicism, and personal accomplishment levels- of the respondents’. Moreover, it is also important to examine on which of the factors with
regard to burnout affect to each other.This is an empirical study which aims to measure and explain the major
determinants that causes burnout for undergraduate tourism students. The primary data of this research have been
gathered with quantitative data collection methods. In this manner, undergraduate tourism students who are studying in North Cyprus universities comprise the population of study. In order to measure burnout, MBI (Maslach
Burnout Inventory) was used and 295 respondents have been replied to the questionnaires where the researchers
have been applied to in-depth interviews in order to increase the response rate. Emotional exhaustion, cynicism,
and personal accomplishment levels of students have been comprised into the research questions. The questionnaire was comprised 22 questions and consisted two parts. The first part was asking about the demographic profiles
of the respondents whereas second part was consisting the questions related to emotional exhaustion, personal
accomplishment, and cynicism. Based on the original MBI instrument, the frequency scale is labeled at each point
and ranges from 1 ('a few times a year or less') to 6 ('every day'). A value of zero is given if the respondent indicates
(by checking a separate box) that he or she never experiences the feeling or attitude described. As one of the
purposive sampling designs, judgment sampling, in which the sample subject is chosen on the basis of the individual’s ability to provide the type of special information needed by the researcher, is used.The study is still under
progress. The findings of the research will be analyzed and interpreted base on statistical measurements. In this
manner, descriptive analyses will be used in order to describe students’ demographic characteristics and to examine
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their burnout levels. In order to compare exhaustion, personal accomplishment, and cynicism levels of the male
and female students T-tests will be computed. ANOVAs (with Mann Whitney U tests) will also be performed to
investigate differences between age groups, nationality groups, academic statutes, and departments of the students
in their exhaustion, personal accomplishment, and cynicism levels. To discover the significant effects within burnout dimensions regression analyses will be carried out. Significant differences are assumed to be found between
the clusters in the gender, age groups, academic statuses, departments and nationality groups of students concerning their exhaustion, accomplishment, and cynicism levels. It is anticipated that female students experience emotional exhaustion more than males. However, males are more likely to experience cynicism and personal accomplishment more than females. Moreover, younger people experience more cynicism and emotional exhaustion while
older peoples’ personal accomplishment level is expected to be higher. It also anticipated that emotional exhaustion and personal accomplishment have direct effects on cynicism. Those students whose emotional exhaustion
levels are high are more likely to have higher cynicism levels. On the contrary, higher personal accomplishment
level will likely decrease cynicism level. Likewise, emotional exhaustion and cynicism are more likely to affect
personal accomplishment levels of the students. The results will help us to explain if personal accomplishment
levels of the students are affected negatively with higher emotional exhaustion and cynicism.
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Çalışan Çocuklar ve Özel Eğitim
Selda SAKIZCIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

Sağlıklı bir toplum bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı
olabilmesi ise çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür. Yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır çünkü her yönden sağlıklı yetişmiş bir çocuk gelecekte yaratıcı, üretici, çok yönlü düşünebilen, problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen, kendisi ve çevresiyle
barışık, gizil güçlerini en etkili biçimde kullanabilen, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır.
Sağlıklı yetişmiş çocuk, değer yaratmaya adaydır. Toplumun gelişebilmesi, sağlıklı bireylerden oluşması ile mümkündür. Sağlıksız ve nitelikli eğitimden yoksun çocuk ise toplumun gelişmesini önleyecek en önemli faktördür.
Erken yaşlarda çocuğun içinde bulunduğu çevre ve çocuğa sağlanan eğitimin niteliği onun gelecekteki başarılarını
ve dolayısıyla da yaşam kalitesini büyük ölçüde belirlemektedir. Yapılan araştırmalar ilk çocukluk yıllarındaki
uyarıcı ortam ve yaşantı yetersizliklerinin daha sonraki yıllarda öğrenme ve gelişim düzeyini sınırlandırdığını;
zengin uyarıcı çevrenin ise okul öğrenmelerinin temelini oluşturan anadilini kullanma yeterliliğini, sayısal, uzaysal
yeteneklerini, başarma güdüsünü, iyi çalışma alışkanlıklarını, sonuç olarak öğrenme düzeyini artırdığını göstermektedir (Bloom, 1976). Eğitim, girdi niteliği sürekli değişen dinamik bir süreçtir. Türk eğitim sistemindeki girdinin niteliği sosyal, siyasal olaylara, doğal afetlere göre kısa aralıklarla değişebilmektedir. Eğitim girdisi olan
çalışan çocuklar, ülkemizde ve dünyada önemli sorunlardan biridir. Çocuk işçiliği, insani gelişim açısından ciddi
bir sorun olarak görülmektedir. İstatistikler çalışan çocukların önemli oranda eğitim hakkının da gasp edildiğini
ortaya koymaktadır. Dünyada her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılırken, bu çocuklar sağlıklı bir çevreden
ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren
koşullarda çalıştırılmaktadır (Şişman, 2006). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2013) verilerine göre; okula devam ederken çalışan çocukların sayısı 2006-2012 yılları arasında % 64 oranında artarak, 272 binden 445 bine
yükselmiştir.Bu çalışma; çalışan çocuklarla ilgili rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve
tanılama sürecinde karşılaşılan problemleri belirlemek amacıyla Hatay, Kilis, Ankara Keçiören, Mamak ve Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)’nde çalışan öğretmenlerin görüşleri alınarak yapılmış nitel bir çalışmadır. Bu amaçla; adı geçen RAM’larda çalışan 28 öğretmen ile görüşülmüştür. Belirlenen problemler öğretmen
görüşleri ve literatür ışığında tartışılmıştır.Hatay, Kilis, Ankara Keçiören, Mamak ve Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)’nde çalışan öğretmenlerin, çalışan çocuklara ilişkin belirttikleri en önemli problem alanları
şunlardır: •Bu çocukların aileleri, düzenli bir işe ve gelire sahip olmadıkları için çok sık yer değiştirmek zorunda
kalmaktadırlar. Çocuklar bu dönemlerde okula gidememekte ve dolayısıyla yaşlarının gerektirdiği bilişsel, sosyal
becerilere sahip olamamaktadırlar. Çoğunluğu okuma-yazma becerisini dahi edinemediği için zeka geriliği şüphesi
ile RAM’lara gönderilmektedir. •Eğitim eksikliği ve çevresel yoksunluktan dolayı RAM’larda uygulanan zeka
testleri sonucu genellikle zeka geriliği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Zaman zaman öğrenci de kendini gizleyerek
sonuçların bu yönde çıkmasını etkileyebilmektedir. •Özel özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin bir kısmı bu
çocukların ailelerine maddi yardımda bulunacaklarını vaat ederek çocuklardan bilerek yanlış cevaplar vermelerini
ya da hiç cevap vermemelerini isteyebilmektedirler. Bunun üzerine çocuk da test sırasında testörü yanıltmaya
çalışmaktadır. •Bu süreçte, öğrencinin velisi de testöre, özel eğitim desteğinden yararlanabilmek için baskı yapabilmektedir. •Özel eğitim alan bir çocuğa devlet tarafından aylık 500 TL’nin üzerinde ücret ödenmektedir. Dolayısıyla özel eğitim bir sektör ve rant sağlama aracı durumuna gelmiştir. Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri çeşitli hastanelerle anlaşarak bu çocuklara daha kolay özürlü sağlık kurulu raporu çıkarabilmektedirler.
•Ayrıca bu çocuklara, akademik olarak yaşıtlarından geride oldukları için, çocukta herhangi bir zeka problemi
olmadığı halde, destek eğitim alıp yaşıtlarının seviyesine yakın bir performans sergilemesi amacıyla da hastaneler
tarafından özürlü sağlık kurulu raporu verilebilmektedir. •Genellikle çalışan çocukların bütün kardeşleri için
özürlü sağlık kurulu raporu çıkarılmakta ve özel eğitim desteği sağlanmaktadır. •Bazı aileler de tam tersi, çalıştıkları için vakitleri olmadığı gerekçesiyle ihtiyaçları olmasına rağmen, çocuklarının özel eğitim desteğinden yararlanmalarını istememektedirler. •Ayrıca çalışan çocuklar okula devam etmedikleri için sınıfta kalmaktalar ve okula
gittikleri yerlerde yaşları itibariyle sınıf genelinden bir hayli büyük olmaktadırlar. 15-16 yaşında olmasına rağmen
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öğrencinin kaydı ikinci sınıfta gözükebilmektedir. Bu durum da onların utanmalarına ve okuldan daha fazla uzaklaşmalarına neden olmaktadır. •Bunlara ek olarak; bu çocukların önemli bir kısmında dil problemiyle de karşılaşılabilmektedir. Özellikle doğu illerinden gelen ailelerde evde Kürtçe konuşulduğu için çocuklar Türkçe’yi etkili
bir şekilde konuşamamakta ve karşısındakini anlayamamaktadırlar. Böyle bir çocuk okula gittiği zaman algılama
problemi olduğu gerekçesiyle RAM’a yönlendirilmekte ve RAM’da uygulanan zeka testlerinden düşük puan alma
eğiliminde olabilmektedirler. •Bu çocukların anne-babaları da genellikle uyuşturucu madde kullandıkları ya da
suça karıştıkları için çocuklarda da genellikle davranış bozukluğu görülmektedir. Okulda ve RAM’da öğretmenlere, diğer çocuklara sıkıntı yaratacak davranışlar sergileyebilmektedirler. •Türkiye’deki eğitim sisteminin önemli
sorunlarından biri ülkelerindeki savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli çocuklardır. Sayıları fazla olduğu için
Suriyeli çocukların Türk okullarında eğitim görmelerine sıcak bakılmamaktadır. RAM Modülüne T.C. kimlik numarası ile giriş yapıldığı için, geçici kimlik alanlar dışında, Suriyeli çocuklar RAM’lara başvuramamaktadırlar.
Suriyeliler, vakıflar aracılığıyla kullanılmayan dairelerde ya da binalarda kendi okullarını kurmuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığı bu okullara kurucu müdürler atamıştır. Merkez koordinatörleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından görevlendirilmekte ve bu koordinatörler ödenek, evrak takibi, fiziki ortamın düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedirler. “Geçici Eğitim Merkezi” adı verilen bu eğitim merkezlerinde uygulanan müfredata 5’er saat
zorunlu Türkçe dersi konmuştur. Hayat bilgisi vb. derslerde ise Türkiye’deki müfredatla Suriye’deki müfredatın
karışımı bir müfredat uygulanmaktadır. Suriyeli öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyon
tarafından seçilmektedir. Türkçe derslerini ise Türkiye’den sınıf öğretmenleri ya da Türkçe öğretmenleri vermektedir. Bu çalışmanın, çalışan çocukların eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde karşılaşılan problemleri tespit
ederek bunlarla ilgili gerekli müdahaleleri belirleme ve uygulama konusunda ilgili bakanlık ve alan çalışanlarına
yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
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Son dönemde batılı psikologların da araştırmaya ve üzerinde çalışmaya başladığı önemli bir psikolojik kavram
olan öz-anlayışın kökeni Budist düşüncesine dayanmaktadır. Bireyin karşı karşıya kaldığı zor durumlarda kendine
karşı anlayışlı olması olarak tanımlanabilecek öz-anlayış kavramı bireyin yaşadığı acılardan kaçınmak yerine onlara karşı açık olması, kendine olumlu yaklaşması, yaşadığı başarısızlıklara karşı anlayışlı olması, mantıklı çözüm
yolları arama ve olumsuz deneyimleri insan yaşamının doğal bir parçası olarak görmesidir (Neff, 2003a,b). Dolayısıyla öz-anlayış olumsuz yaşam deneyimlerinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri azaltmada ve psikolojik iyi
oluşu arttırmada önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Asıcı ve Karaca, 2014). Neff (2003a,b) öz-anlayışın üç temel bileşeni olduğunu belirtmektedir: (a) öz yargılamaya karşı öz şefkat: bireyin kendine karşı yargılayıcı olmaktan daha çok anlayışlı olması, (b) izolasyona karşı paylaşımların bilincinde olma: kişinin kendi deneyimlerini bireysel değil tüm insanlığın yaşadığı deneyimler olarak görmesi, (c) Aşırı özdeşleşmeye karşı bilinçli
farkındalık: bireyin aşırı özdeşleşmeden kaçarak olumlu duygularını dengede tutması (Deniz ve Sümer, 2010). Öz
şefkat bireyin kendine sert eleştiriler ve yargılamalar yapmaktan kaçınmasıdır. Öz şefkatli bireyler acı veren bir
durumla ya da başarısızlıkla karşılaştıklarında kendilerine karşı nazik ve anlayışlı davranırlar. Paylaşımların bilincinde olma bireyin deneyimlediği olumlu ya da olumsuz durumların sadece kendi benliğine özgü değil diğer bir
çok insanın da benzer yaşantılar geçirdiğinin farkında olmasıdır. Öz anlayışın son boyutu olan bilinçli farkındalık
ise bireyin yaşadığı duygulardan kaçmaması ve onların bilincinde olmasıdır. Bilinçli farkındalık düzeyi yüksek
olan bireyler olumsuz duyguları bastırmak yerine yönetmeyi tercih etmektedir (Deniz, Kesici ve Sümer, 2008;Deniz ve Sümer, 2010; Karaca ve Asıcı, 2014; Neff, 2003a,b; Neff, 2009). Yapılan çalışmalar öz-anlayışın yaşam
doyumu, pozitif duygu, mutluluk ve olumlu sosyal ilişkiler gibi kavramlarla pozitif (Deniz ve Sümer, 2010; Deniz,
Arslan, Özyeşil ve İzmirli, 2012; Neff, 2003a; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007), negatif duygu, depresyon, kaygı,
stres ve yalnızlık gibi kavramlarla pozitif ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Akın, 2010; Deniz ve Sümer, 2010;
Deniz ve Diğerleri, 2012). Öte yandan yalnızlık bireyin iyi oluşunu olumsuz etkileyen, rahatsız edici ve sosyal
yönden olumsuz bir duygu olarak değerlendirilebilir. Yalnızlık bireyin kendini izole edilmiş hissetmesi ve sosyal
ilişkilerini yetersiz olarak değerlendirmesi olarak tanımlanabilir (Pinquart & Sorenson, 2003). Bireyin yaşamında
önemli bir sorun olarak değerlendirilebilecek yalnızlık yaşamın belirli dönemlerinde karşılaşılabilecek bir problemdir. Öznel bir deneyim olan yalnızlık bireyin fiziksel olarak tek başına olmasından daha çok ilişkilerinden
yeteri kadar doyum alamamasıyla ilişkilidir ve rahatsız edici bir durumdur (Peplau ve Perlman, 1982). Yapılan
çalışmalar yalnızlığın sosyal kaygı ve utangaçlık gibi kavramlarla pozitif ilişkili (Erözkan, 2009), öz-saygı ve
dayanıklılık gibi kavramlarla ise negatif ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Güloğlu & Karaırmak, 2010). 1.1
Empatinin Aracı Rolü Bireyin kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısı ile bakması
ve karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlayarak anladığını ona iletmesi süreci (Dökmen
1994) olarak tanımlanabilecek empati sağlıklı kişilerarası ilişkilerin kurulmasında önemli bir etkendir. Empatik
anlayışa sahip olma günlük yaşamın hemen her alanında bireyleri birbirine yaklaştırarak iletişi kolaylaştırmakta
ve yalnızlığı azaltmaktadır. Ayrıca empati bireyin karşısındakinin yaşadığı acıya duyarlı ve anlayışlı olmasının da
temelini oluşturmaktadır (Steffen & Masters, 2005). Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz-anlayış ile sosyal ve duygusal yalnızlıkları arasındaki ilişkide empatinin aracılık rolünün olup olmadığının incelenmesidir.Çalışma 278 [161 (%58) kadın, 117 (%42) erkek] üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen katılımcıların yaş ortalaması 20.37’dir (Yaşss = 1.58). Katılımcıların özanlayış düzeylerini belirlemek amacıyla Neff (2003b) tarafından geliştirilen ve Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Deniz ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan Öz-Anlayış Ölçeği kullanılmıştır. Empati kurma eğilimlerini ölçmek amacıyla ise Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla ise DiTommaso, Brannen ve Best (2004) tarafından geliştirilen,
Türkçeye uyarlaması ise Çeçen (2007) tarafından yapılan Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır.
Aracılık rolü iki aşamalı yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. İlk olarak ölçüm modeli analiz edilmiş ve
ölçüm modeli doğrulandıktan sonra önerilen yapısal model analiz edilmiştir. Parselleme yöntemi kullanılarak ölçeklerin madde sayısına göre öz-anlayış beş parsele, empati dört parsele ayrılmıştır. Dolayısıyla, ölçüm modeli bu
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parseller ve yalnızlığın alt boyutları (romantik, aile ve sosyal) olmak üzere 12 gözlenen değişkenden ve üç gizil
(öz-anlayış, empati ve yalnızlık) oluşmuştur.Sonuçlar Gerçekleşen analiz sonrasında ölçüm modelinin iyi uyum
(x2= 126.12, x2/sd = 2.52, CFI=.97, GFI= .93, NFI= .95, RMSEA=.07 ve SRMR= .05) verdiği anlaşılmış ve
yapısal modelin test edilmesine geçilmiştir. Öncelikle, empatinin öz-anlayış ile yalnızlık arasında kısmi aracılığı
test edilmiştir. Her ne kadar kısmi aracılık da iyi uyum indeksleri elde edilse de öz-anlayış ile yalnızlık arasındaki
yolun anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Anlamsız olan yol silinerek; empatinin öz-anlayış ile yalnızlık arasında tam
aracı olduğu model sınanmış ve modelin doğrulandığı görülmüştür (x2= 128.56, x2/sd = 2.52, CFI=.97, GFI= .92,
NFI= .95, RMSEA=.07 ve SRMR= .05). Sonuç olarak empatinin, üniversite öğrencilerinin öz-anlayışları ile yalnızlıkları arasında tam aracı olduğu söylenebilir.
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İnternet, bilgisayarların ve çok hızlı veri bağlantılarının kullanılması ile herhangi bir kişinin kolayca erişebileceği,
dünya çapında bir bilgi deposudur. 1960'larda araştırma, eğitim ve savunma amacıyla geliştirilen bilgisayar ağı
projesi günümüzde her alanda bilgi değişimine olanak veren araştırma, eğitim, sosyal iletişim, politika, eğlence ve
ticaret gibi insanları ilgilendiren tüm faaliyetleri çevreleyen bir kullanıma ulaşmıştır. İnternet, dünya tarihinde en
hızlı gelişen elektronik teknolojidir (Musch, 2000; Hecht, 2001; Alkan ve Canbay, 2011). Ülkemizde 2004 yılında
%13,3 seviyesinde olan internet kullanım oranı, 2011 yılı itibarıyla %42,9’a ulaşmıştır. Bilgisayar ve internet kullanım sıklığının en yüksek 16-24 yaş grubunda olduğu, kadınların internet kullanım oranları her yaş grubunda
erkeklerin gerisinde kaldığı bildirilmektedir (BTK, 2011; DPT, 2011; TUİK, 2011). Öztürk ve diğerleri (2007),
internet bağımlılığının özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir risk unsuru haline geldiğini belirtmektedirler. Ergenler, psikolojik olgunluğa henüz erişmemiş olmaları nedeniyle, internet bağımlılığı geliştirme açısından
potansiyel bir risk grubu olarak değerlendirilmektedir (Üneri ve Tanıdır, 2011). İlk defa 1995 yılında Goldberg
tarafından kullanılmaya başlanan internet bağımlılığı (internet addiction) kavramı, son yıllarda "net bağımlılık",
"internet bağımlılığı", "online bağımlılık", "internet bağımlılık bozukluğu", "patolojik internet kullanımı" ve "cyber bozukluğu" gibi farklı isimlerle betimlenmeye çalışılan bir fenomen olmuştur (Eichenberg ve Ott, 1999). İnternet bağımlılığının henüz standart bir tanımı olmamakla birlikte (Chou, Condron ve Belland, 2005) en temel
belirtileri, internet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam
etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun kaygı duyma şeklinde ifade edilebilir (Öztürk vd, 2007).
Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından 2000’de yayınlanan ve “DSM-IV-TR” kısaltmasıyla isimlendirilen
“Ruhsal Bozuklukların Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı”nda internet bağımlılığı halen bir hastalık olarak tanımlanmamaktadır. İnternet bağımlılığının en yakın olduğu hastalığın “patolojik kumar oynama” olduğu ileri sürülmüştür (Köroğlu, 2001; Öztürk vd, 2007; Rehbein, Jukschat ve Mössle, 2011; Şahin, 2011). İnternet bağımlılığını
ilk tanımlayan ve ilk tanı ölçütlerini ortaya koyan Young (1998), herhangi bir maddenin kötüye kullanımını içermeyen internet bağımlılığına en yakın bozukluğun DSM IV’te dürtü kontrol bozuklukları başlığı altında yer alan
“patolojik kumar oynama” olduğu kanaatine varmıştır (Hahn ve Jerusalem, 2001; Arısoy, 2009). İnternet bağımlılığı bireyin ölçüsüz biçimde internet kullanması, bundan dolayı bireysel, sosyal ve mesleki alanda çeşitli sorunlar
yaşamasını ifade eden bir kavramdır (Şahin, 2011; Şahin ve Korkmaz, 2011). İnternet bağımlılığı son yıllarda
çeşitli psikolojik problemlerle ilişkilendirilerek bilim dünyasında psikolojik bir sorun olarak ele alınmaya başlanmış ve özellikle de eğitimciler, psikolojik danışmanlar, psikologlar ve psikiyatristler konu üzerinde çeşitli araştırmalara yönelmişlerdir (Zimmerl, 1998; Eichenberg ve Ott, 1999; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Young,
2006; Ayaroğlu, 2002; Bölükbaş, 2003; Orhan ve Akkoyunlu, 2004; Cengizhan, 2005; Esen 2007; Turnalar Kurtaran, 2008; Turnalar Kurtaran, 2008; Şahin, 2011). Yapılan bu çalışmalarda genel olarak internetin aşırı kullanımı
ile yalnızlık ve depresyon; toplum dışı değerlere sahip olma ve düşük duygusal zeka; aileyle, özellikle anne ve
arkadaşlarla ilişkiler; internette oyun oynama, araştırma, alışveriş, sosyal etkileşim azalması; bireyin psikolojik iyi
olma hali; sosyal, sözel, akademik işlevler ve depresif belirtilerle ilişkisi incelenmiştir (Şahin, 2014). Görüldüğü
gibi, internet kullanımı birçok bilim adamı tarafından farklı boyutları ele alınarak betimlenmeye çalışılmıştır. Ancak yine de yapılan bu araştırmalar, internet bağımlılığının nedenlerini ortaya koyma konusunda yeterli olmamıştır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de internet bağımlılığının nedenlerine yönelik yapılan araştırmalar, oldukça
sınırlı sayıdadır. Bu nedenle, bu çalışmada, yalnızlık, depresyon ve benlik saygısı değişkenlerinin internet bağımlılığının ne kadarını yordadığı tespit edilmeye çalışılarak, elde edilen bulguların, internet bağımlılığının nedenlerinin ortaya konulması konusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında çalışan uzmanlara fikir vereceği düşünülmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu nedenle bu çalışmada; internet bağımlılığını yordadığı düşünülen bazı
değişkenler (depresyon, yalnızlık, utangaçlık) incelenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır: 1.Depresyon, yalnızlık ve utangaçlık değişkenleri, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığının ne
kadarını yordamaktadır? 2.Depresyon, yalnızlık ve utangaçlık değişkenleri, üniversite öğrencilerinin internet ba-

944

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
ğımlılığını yordamadaki gücü nedir?Araştırmanın modeli İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelendiği bu araştırma, ilişki arayan betimsel bir çalışmadır. Evren ve Örneklem Bu çalışmada, internet bağımlılığını
yordayan değişkenler araştırılırken, 2013-2014 öğretim yılında öğrenim gören Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde
öğrencisi bulunan akademik birimlerin tamamı evrene dahil edilmiştir. Farklı akademik birimlerin evrendeki oranına göre belirlenen 1717 öğrenci araştırmanın örneklemi içinde yer almıştır. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada öğrencilerin internet bağımlılık düzeyini belirlemek için “İnternet Bağımlılık Ölçeği”; depresyon düzeyini
belirlemek için “Beck Depresyon Ölçeği”, yalnızlık düzeylerini belirlemek için “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, utangaçlık düzeylerini belirlemek için, “Utangaçlık Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin, demografik (cinsiyet, sınıf
düzeyi, algılanınan gelir düzeyi, anne-babanın eğitim düzeyleri ve evde internet erişim olması durumu) özelliklerini belirlemek için ise, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Bu araştırmanın
bulgusunda ele alınan utangaçlık ve yalnızlığın, internet bağımlılığını yordadığı, ancak depresyonun, istatistiksel
olarak anlamlı olacak kadar yordamadığı görülmüştür. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, utangaçlık ve yalnızlık değişkenlerinin, ergenlerin internet bağımlılığının bir kısmını açıkladığı, ancak beklenilenden çok daha az
açıkladığı görülmektedir. Bu sonuç, internet bağımlılığının nedenlerinin araştırılmasında, utangaçlık yalnızlık,
depresyon gibi popüler değişkenler yerine, farklı değişkenlerin inceleneceği çalışmaların olması gerektiğini düşündürmektedir. Kuşkusuz internet bağımlılığının açıklanması konusunda farklı değişkenlerin (internet kullanım
amaçları ve kullanım süresi, ailenin sosyo-kültürel yapısı, boş zaman değerlendirme biçimleri, içe-dışa dönüklük,
öz güven, sosyal destek azlığı, iç denetim- dış denetim vb.), birlikte ele alındığı daha fazla araştırmaya ihtiyaç
bulunmaktadır. Diğer taraftan, araştırmanın, internet bağımlılığının açıklanmasındaki katkısına yönelik bulguların,
internet bağımlılığının önlenmesi ve müdahalesinde adımlar atılmasına yönelik katkı sağlayacağı düşünülebilir.
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Influential Factors on Academic Achievement of Pre-service Teachers: An SEM Model
Arş. Gör. Tuncer AKBAY
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Arş. Gör. Hamza POLAT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Gamze TÜRKMEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Academic achievement has been seen as significant predictor for students’ success, and mastery in a specific subject area. Academic achievement has vital importance in predicting students’ potential for dropout as well. Therefore, it is needed to investigate the role of predominant factors effecting students academic performance. In the
literature there are relevant studies investigated the relationships between academic achievement and self-regulation ( Duru, Duru, & Balkis, 2014; Nota, Salvatore, & Zimmerman, 2004; Zimmerman, 1990), academic achievement and burnout (Balogun, HoeberleinMiller, Schneider, & Katz, 1996; Bask & Salmela-Aro, 2013; Yang, 2004),
academic achievement and academic motivation (Long, Monoi, Harper, Knoblauch, & Murphy, 2007; Ning &
Downing, 2012), academic achievement and life satisfaction (Chan, 2011). Based on the conclusions of studies
above and the arguments had been made in the literature, it is clear that burnout, academic motivation, self-regulation, and life satisfaction have a direct and indirect effect on academic achievement. Academic motivation has
direct effect on self-regulation and indirect effect on academic achievement. Furthermore, burnout has a direct
effect on life satisfaction and indirect effect on academic achievement. Nonetheless, relevant studies report controversial sizes for effect and directionality problems for mentioned variables. Therefore, the research questions in
which this study intends to answer are; 1.How much direct effect does burnout has on academic achievement, 2.
How much direct effect does self-regulation has on academic achievement, 3. How much direct effect does academic motivation has on academic achievement, 4. How much direct effect does life satisfaction has on academic
achievement, 5. How much direct effect does burnout has on life satisfaction, 6.How much direct effect does
academic motivation has on self-regulation, 7.How much indirect effect does academic motivation has on academic achievement taking self-regulation as mediating variable, 8.How much indirect effect does burnout has on
academic achievement taking life satisfaction as mediating variable. To answer the research questions, it is needed
to measure the mentioned latent and observed variables first. Then, this study intended to conduct a confirmatory
factor analysis (CFA), which was followed by 2 a partial-structural regression (SR) models to specify directionalities among the mentioned four construct and grade point average. Based on the results obtained from these partialSR models, we would like to make inferences about the direct and indirect effect of burnout, academic motivation,
self-regulation, and life satisfaction on academic achievement. To assess participants academic achievement level,
their general point of average scores were used as indicator.Two specified (partial) structural regression models
try to explain the relationships between aforementioned constructs. The first model presumes that academic motivation (AMS) has direct positive effect on both self-regulation (SR) and academic achievement (AA). It also assumes that SR has direct positive effect on AA which further implies that self-regulation is a mediating variable
between causal factor AMS and effect variable AA. The second model presumes that burnout (BURN) has a direct
negative effect on LS, AMS, and AA. It also presumes that LS has direct positive effects on AA. Therefore, it
implies that LS is a mediating variable between causal factor BURN and effect variable AA. In this study, four
self-report inventories were used to measure two latent and two observed variables. The self-reported inventories
used in this study are; Maslach burnout inventory (Student version) adapted, from Schaufeli et al. (2002), to Turkish environment by Balkıs, Duru, Buluş, and Duru (2011), Academic Motivation Inventory (AMI) adapted from
the original work of Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Sené¬cal, and Vallières (1992) by Karagüven (2012), The
Life Satisfaction Inventory (LSI) adapted from the original study of Diener, Emmons, Larsen, and Griffin (1985),
by Durak, Senol-Durak, and Gencoz. (2010), and The Self-Regulation Inventory developed by Balkıs, Duru, Buluş, and Duru (2009). The data was collected from 277 pre-service teachers in three universities. Participants were
ranged from freshmen to seniors (1.5% freshman, 34.2% sophomore 38.3% junior, and 26.0% senior). In terms of
gender the sample was varied as 62.9% female, and 37.1% male.Research results revealed that burnout has a
negative direct effect on academic achievement, life satisfaction, academic motivation. Furthermore, Self-regulation has a positive direct effect on academic achievement. Although motivation does not have a direct effect on
academic achievement, it directly effects self-regulation, which has a positive direct effect on academic achievement. However the numeric results are not provided here they confirmed that the hypothesized direct and indirect
effects actually exist.
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Almancanın Seçmeli Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eğitsel Su Oyununun Öğrenme Süreçlerine Katkısı
Prof. Dr. Hasan COŞKUN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünyada ikinci ekonomik gücün Almanya olduğu vurgulanmaktadır. Almanya’nın ekonomik gücü, Almancanın yabancı dil olarak öğrenilmesinde önemli bir motivasyon faktörü olduğu
izlenmektedir. Bundan yaklaşık 15 yıl önceye kadar Almancanın öğrenilmesinde önemli kayıplar kaydedilmişti.
Son 15 yılda dünyadaki ekonomik krizlere rağmen Alman ekonomisinin özellikle Avrupa Birliğinde belirleyici
bir özelliğe sahip olmasından dolayı Almancanın mesleki alanda önem kazandığı görülmektedir. İspanya, Portekiz,
Yunanistan ve Doğu Avrupa ülkelerindeki işsiz gençlerin, üniversite öğrencilerinin ve kalifiye insanların Almanca
öğrenmeye büyük ilgi gösterdikleri görülmektedir. Bu gelişmelerden Türkiye’deki gençlerin de etkilendikleri görülmektedir. Türkiye’de eskiden Almanca ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim kurumlarında genelde ikinci
yabancı dil olarak seçilirken günümüzde Erasmus programı çerçevesinde Almanya’ya gidip Alman üniversitelerinde belirli bir süre öğrenim görmek, Alman firmalarında staj yapmak ve olanaklar dahilinde bu firmalarda çalışmak isteyen öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu gelişmeler dil öğretimi açısından bazı önlemlerin alınmasını beraberinde getirmektedir. Çünkü hedef ülkeye gitmeden edinilen dil becerileri, hedef ülkede toplumsal ve
mesleki uyumu hızlandırmaktadır. Eskiden Almanca öğrenmek isteyen gruplar genelde homojendiler. Günümüzde
ise heterojen gruplar artmaktadır. Kültür merkezlerinde çoğu kez olduğu gibi bir grupta örneğin inşaat, mimarlık,
kimya, fizik, biyoloji, matematik, nükleer enerji, genetik, tıp, hemşirelik, dilbilim gibi alanlarda okuyan öğrenciler
yer almaktadırlar. Bu hedef grupların Almanca ön bilgileri de farklılıklar göstermektedir. Bazıları kısa bir süre
Almanca konuşulan bir ülkede kalmış, bazıları ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında temel Almanca derslerine katılmış olabilecekleri gibi diğer bir grup ise Almancayı ilk defa alıyordur. Çoğu kez her düzey için bir ders
açma olanağı bulunmamaktadır. Bu durum, öğretmenin Almancanın seçmeli yabancı dil olarak öğretilmesinde
çağdaş öğrenme yaklaşımlarına bağlı olarak, strateji, yöntem, teknik, öğretim teknolojileri ve sınıf düzenini yeniden düşünmesini zorunlu kılmaktadır. Anılan hedef grubunun üyeleri Almancanın yapısı hakkında bilgi edinmek
isterken, mesleki temel kavramları öğrenmek ve iletişim becerilerini kazanmak için çaba harcamaktadırlar. Bu
bildiride, seçmeli Almanca derslerinin etkili verilmesi için öğrenme süreçlerinin planlanması, öğretim teknolojileri
bağlamında geliştirilen eğitsel su oyununun tasarımı, uygulamada edinilen deneyimlerin katılımcılarla paylaşılması konuları üzerinde durulacaktır.Deneysel nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma dört aşamadan
oluşmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında Türkiye’de Almancanın Seçmeli Yabancı Dil olarak öğretilmesinin
güncel durumu ortaya konuldu. İkinci aşamada Eğitsel Su Oyunu disiplinlerarası bir yaklaşımla bu derste kullanılabilecek bir öğretim aracı olarak tasarlandı. Bunun için metinler oluşturuldu. Sözcükler belirlendi. Görseller seçildi. Alıştırmalar hazırlandı. Ders akış şeması tasarlandı. Değerlendirme aracı olarak 24 maddeden oluşan bir liste
geliştirildi. Bu liste, 24 sayı, resim, Türkçe, Almanca ve İngilizce sözcüklerin yer aldığı 5 sütundan oluşmaktadır.
Test aşamasında Almanca sütun boş bırakıldı. Yapılan bu çalışmalarda uzman görüşüne başvuruldu. Uygulama
aşamasında yapılan gözlemler, yürütülen görüşmeler, çekilen fotoğraflar ve yazılan raporlar kanalıyla elde edilen
veriler ışığında eğitsel araca şu anki şekli verildi. İkinci aşamada Eğitsel Su Oyununun seçmeli yabancı dil olarak
verilen Almanca derslerindeki etkililiği araştırıldı. Üçüncü aşamada ise geliştirilen öğretim materyalleri ve testler
uygulandı. Söz konusu değerlendirme aracı 2014 / 2015 eğitim ve öğretim yılında Almancayı seçmeli yabancı dil
olarak alan 50 öğrenciye uygulandı. Su konusu A grubunda geleneksel yöntem ile B grubunda ise Eğitsel Su Oyunu
kullanılarak işlendi. Her iki gruba dersten önce 24 maddeden oluşan bir öntest ve bir hafta aralıkla dersten sonra
sontest uygulandı. Elde edilen veriler üzerinde t testi ve ANCOVA analizi yapılacak. Dördüncü aşamada ise elde
edilen veriler raporlaştırıldı.Uygulama aşamasında yapılan gözlemler, yürütülen görüşmeler, çekilen fotoğraflar
ve yazılan raporlar kanalıyla elde edilen izlenimler ile 24 maddelik ölçek ile elde edilen ham verilere göre Eğitsel
Su Oyunu yönteminin sözcük öğrenme konusunda geleneksel yönteme göre öğrenci üzerinde daha etkili olduğu
düşünülmektedir. Bundan dolayı Eğitsel Su Oyunu sözcük öğrenme çalışmalarında etkili olarak kullanılabilecek
bir araçtır. Eğitsel Su Oyunu uygulamalarında edinilen deneyimlere göre Türkiye’de Almancanın daha fazla öğrenci tarafından seçilmesi ve bu derse katılımın uzun süreli olması için bu aktif dil öğrenme ortamının düzenlenmesi kaçınılmazdır. Benzer öğretici materyalleri geliştirirken öğrencinin anadili, öğrendiği birinci yabancı dil ve
öğrenmek istediği ikinci yabancı dil alanındaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır. Seçmeli ikinci yabancı dil
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dersi için eğitici oyunlar geliştirilirken öğretim materyalleri geliştirme ilkeleri temel alınmalıdır. Bunun yanında
öğrencilerin şimdiye kadar dil öğrenme alanında edindikleri alışkanlıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
materyaller, sınıf içinde çok yönlü iletişimi teşvik etmelidir. Ulusal ve uluslararası alanda eğitsel oyunlar konusunda yapılan gelişmeler izlenmeli. Deneyimler ilgililerle paylaşılmalı.
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Effects of Learner-Generated Versus Ready-Made Electronic Glosses on Reading Comprehension and
Incidental Vocabulary Acquisition
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEKİÇ
Cumhuriyet Üniversitesi

L2 vocabulary learning which requires not only commitment of new vocabulary items to the memory but also
automatic retrieval of L2 words during listening and speaking for fluent and accurate use of L2, is a great challenge
for many L2 learners. Earlier research in L2 vocabulary learning (Hu and Nation, 2000) indicates that learners
need to know almost 98% of the running words in a text to achieve unassisted reading. As the ultimate aim for L2
learners is to read and understand a variety of genres in L2 ranging from academic genres to literary genres, they
need to learn a wide range of vocabulary. It is contended by some researchers that 8000 to 9000 words are needed
to attain this goal (Adolphs & Schmitt, 2004; Nation, 2006). However, it is a generally held view that it takes
aww.twww least one year to increase vocabulary size by a thousand words. Most of the time reading texts are
employed in L2 classes for teaching vocabulary items. However, time allocated for vocabulary learning is inevitably limited. Considering the time that can be allocated to vocabulary teaching and learning in the classroom
and the large amount of vocabulary to be acquired by L2 learners, the problem that L2 vocabulary learning poses
for L2 learners. Especially for foreign language learners, who do not have enough chances of exposure and opportunities to use L2 vocabulary items outside the classroom, the severity of this problem increases. The scarcity of
time that can be allocated for explicit vocabulary teaching makes L2 vocabulary learning, which is a multidimensional issue, more challenging and creates a learnability problem for EFL learners. In this case, incidental vocabulary learning via reading seems to be a conducive condition to learn, reinforce and expand L2 vocabulary stocks
of L2 leaners. Another problem is that L2 gloss studies so far studied the effects of different types of annotation
Plass, Ariew, 2006, Türk and Çetin, 2014) which are prepared by the researchers on incidental L2 vocabulary and
L2 reading process, but possible effects of learner generated annotations on L2 vocabulary and L2 reading are not
researched.This study combines qualitative and quantitative research methods to provide a fuller understanding of
the subject of study. In the quantitative part of this explanatory mixed methods study, an independent samples ttests is used to compare the performances of the experimental groups both on the vocabulary test and reading
comprehension test. The goal of the quantitative phase of the study is to see whether learners’ involvement in the
process of L2 vocabulary glosses lead to any significant improvement in L2 vocabulary active recognition of L2
vocabulary items. Furthermore, in the quantitative part learners’ scores on the reading comprehension test are also
analyzed using independent samples t-test to see if the groups differ significantly in terms of reading comprehension. In the qualitative phase of the study, students from both the experimental groups were chosen based on their
scores on the vocabulary post-tests and reading comprehension test. Low-achievers and high-achievers from both
groups were chosen and given a semi-structured interview to have an understanding of the processes involved in
both treatments and see why some students are less successful. Finally, the findings are discussed in line with the
findings of the relevant studies to account for the differences in performances.As a result of this study, it is expected that the leaners in the experimental group will outperform the ones in the control group in terms of L2 vocabulary gain. It is expected that the difference between the groups to be statistically significant. In line with task
induced involvement, leaners in the experimental group are expected to process the meanings of the target vocabulary items more profoundly, which is, in turn, expected to increase vocabulary learning and retention. However,
learners in the experimental group might have difficulty to find the meanings of the words which are appropriate
to the contexts they are used. Furthermore, the participants in the experimental group might express that they have
found the process tedious and challenging. Finally, a difference between reading comprehension scores of the
leaners are also expected.
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Transfer of L2 Reading Skill to L1 Reading Skill
Yrd. Doç. Dr. Gonca ALTMIŞDÖRT
KHO

This study investigated the relationship of second language (L2) reading skill proficiency to first language (L1)
reading skills, with the objective of understanding this relationship in the context of the transfer of L2 reading
skills to first language (L1) reading skills. This paper attempts to elaborate the concept of the relationship between
second language (L2) and first language L1 reading. The relationship between second language (L2) and first
language (L1) reading attitudes and subskills, and learner’s performance in L1 extensive reading are analyzed.Although people have a great deal of information about the processes involved in reading in their native language
(L1), there is very limited research about L2 affects on L1. In this study, except these features of transfer, another
point will be focused. It is skill transfer. L2 learners transfer their L1 skills to L2. What about the opposite? Is it
possible? Can be any transfer of L2 skills to L1. The present study is an attempt to contribute to these questions
through an investigation of the L2 reading attitudes to L1 by adult Turkish speakers. This study was designed to
examine L2 reading skill transfer to L1. In the study, a reading skill-based language transfer of L2 to L1 has been
analyzed. Reading comprehension, reading subskills and techniques are searched. Findings show that there is an
important skill transfer between second (L2) and first (L1) language. Turkish university students who learn English
as a foreign language were participated in the study to estimate the correlation between the amount of L2 reading
skill transfer to L1reading proficiency of the learners.This study aims to reveal the affects of L2 reading skills on
L1. As this area has not received a great deal of research attention, some points have not been analyzed yet. Generally, the researchers have been interested in L1-L2 transfer. This is particularly theoretical frameworks generally include grammar, structure, words, linguistic and cognitive abilities. Most of all are built upon the L1
knowledge encompasses L2 knowledge. Of course a wide range of abilities can be available for transfer. In the
study, the connection between language proficiency and reading skill in L2 between L1is scrutinized. The present
study examines the relationship between ELLs’ L2-L1 reading skills transfer and reading course affect to the
development of reading subskills in L1. In the present study, the affects of L2 reading proficiency to L1 and the
language competence received are examined. The present study represents a subsample of a large longitudinal
project focusing on language and reading development in Turkish-speaking ELLs in university students. The participants vary in two groups. The first group consists of the 30 students who have not involved in any L2 reading
courses, however second group of students (30 students) have finished L2 reading courses.Data for the study were
collected during the end of semester, when one group of the students have completed their L2 reading courses.
The students were administered a Standard Turkish reading test includes different types of reading skill questions
in native language (Turkish). The test took approximately 50 min to complete.In the interview the students were
asked “how they studied English”. As for qualitative data collection, the interview for students included questions
dealing with their styles and strategies. The explanation of the students were noted down. The answers were grouped in different headings. The interview lasted almost 3-5 minutes for each person. The bulk of data was reduced
into themes. Because of the limited number of participants, a parametric data analysis could not be performed.
Instead nonparametric data analysis were applied. The findings varied in two groups. Fisher’s Exact Test for 2x2
Tables and Chi-squared Test of Association were used. According to the findings, a comparison was made between
these two groups. This indicates that the reason of failure in language learning is based on the learners and the
strategies they used.Findings from this study suggest that Turkish-speaking students who have second language
(L2 )(English) reading courses tend to show high levels of reading skill transfer to L1. ELLs tend to show reading
comprehension knowledge when they are instructed in English reading courses. Reading comprehension, vocabulary, grammar, structure etc. are fairly highly positively transferred to first language (L1) reading skill. In addition,
reading subskills awareness appear to be the area with the most significant and direct transfer of language and
knowledge. Language skills appear to be a factor in the development of L1 reading skill awareness. Finally, the
relationship between L2-L1 language skills across languages is high, suggesting big relationship between language
skills across languages at the reading courses. Results from this study suggest that transfer of second language
reading skills to first language is possible. An affective reading course in L2 lead the transfer of reading subskills
to L1 reading skill.
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Almanca Öğretmeni Adaylarının Özerk Öğrenme Alışkanlıklarının Çeşitili Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Aysel DEREGÖZÜ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU
İstanbul Üniversitesi

Bugünün eğitim kurumları öncelikli olarak günümüz dünyasının beklentilerine cevap verebilecek nitelikte bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Eğitim Fakülteleri de bu bağlamda öncelikli hedef olarak nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini görmektedir. Çünkü öğretici boyutu “ ‘Öğretme’ ve ‘öğrenme ‘ etkinliklerinin bir bileşimi
olan öğretim sürecinin belirleyici öğelerinden biridir (Polat, 1995, s.199)”. Nitelikli öğretici olmak ise zamanın
gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmayı dile getirmektedir. Bu ise ancak özerk bir öğrenme alışkanlığı ile
mümkün olabilmektedir. “Öğrenenin kendi öğrenme sorumluluğunu alma becerisi” (Holec, 1981, s.3) olarak tanımlanan öğrenen özerkliği, öğrenme sürecinde öğrenmeye ilişkin kararların öğrenen tarafından verilmesini ifade
etmektedir. Dolayısıyla öğrenen özerkliği zaman içinde değişen farklı beklentilere cevap vermeye sağlayan bilgi
ve becerilerin edinilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme davranışlarının
özerk öğrenme bağlamında incelenmesidir. Öğretmen adaylarının öğrenme alışkanlıklarının göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özerk öğrenmeye karşı farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının henüz daha eğitimleri sırasında bu tarz bir öğrenme şekline alışık olmaları,
onların gelecekte mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri durumlara hazır olmalarını sağlayacaktır.Araştırmada öğrencilerin mevcut özerk öğrenme alışkanlıklarını saptamaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. Özerk öğrenme alışkanlıklarının sınıf düzeyi, yaş, cinsiyet, yurtiçi ve yurtdışı eğitim durumuna bağlı olarak değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırma tarama modeline göre oluşturulmuştur. Ölçek iki aşamada geliştirilmiştir. İlk aşamada yerli ve yabancı kaynak taraması yapıldıktan sonra, özerk öğrenme ile ilgili geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada uygulama sonrası elde edilen verilerle ölçeğin madde analizleri, geçerlik ve güvenirlik
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinin ilk aşamasında oluşturulan madde havuzuna girecek maddelerin belirlenmesinde kuramsal olarak belirlenen/temel alınan planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutları esas alınmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliğini araştırmak için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan
ölçek maddelerinin özerk öğrenme davranışlarını tanımlayacak nitelikte olup olmadıklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüşünden sonra gelen dönütler doğrultusunda yapılan düzeltmeler sonucunda ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Uzman görüşü sonunda 21 madde uygulama formuna geçirilmiştir. Ölçme aracındaki
ifadelere verilecek cevaplar için 5’li likert tarzı dereceleme puanları kullanılmıştır. İfadelere verilecek cevaplar
“çok sık”, “sık”, “bazen”, “hemen hemen hiç” ve “hiç” kategorilerinden birini içermektedir. Araştırmanın ikinci
aşamasına geçmek için öncelikle araştırma verilerin toplanması işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya İstanbul
Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören 166 öğrenci
katılmıştır. Veri toplama işlemleri bittikten sonra katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde PASW 18.00
istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Özerk Öğrenme Ölçeği’nin yapı geçerliğini ve faktör yapısını
incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.
Ölçeğin güvenirlik düzeyinin .78, planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarında ise sırasıyla .62, .68 ve
.77 olduğu, açıklanan toplam varyans düzeyinin % 50.7 olduğu belirlenmiştir. Ölçek üç boyutlu yapı göstermektedir. Bu boyutlar alan yazında planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarıyla örtüştüğü görülmüştür. Verilerin analizinde yüzde hesaplamaları, artimetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları gibi betimsel istatistikler
ve normal dağılım göstermeyen verilerden dolayı parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney-U
testi kullanılmıştır.Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde özerkliğin önemli bir yer tuttuğu, nitelikli bir eğitim ve öğretim için nitelikli öğretmen adaylarına ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.
Özerkliğin bu bağlamda desteklenmesi gereken bir gereklilik olduğu görülmüştür. Genelde yabancı dil eğitimi
özelde ise Almanca eğitim ve öğretiminde ise özerk öğrenmenin ayrı bir yer edindiği görülmektedir. Bu nedenle
Almanca öğretmen adaylarının özerklik durumları özerk öğrenme bağlamında ele alınmıştır. Elde edilen bulgular
yaş ile birlikte özerk öğrenme alışkanlığının geliştiği görülmektedir. Diğer önemli bir bulgu ise kız öğrencilerinin
erkek öğrencilerden daha yüksek bir özerk öğrenme alışkanlığına sahip olduğudur. Eğitimlerinin büyük bir kısmını
yurtdışında tamamlamış olan öğrenciler ile yurtiçinde eğitim görmüş öğrenciler arasında bir farklılığın olmaması,
özerk öğrenmenin yurtiçi ve yurtdışı eğitim değişkenine bağlı olarak farklılaşmadığını göstermektedir. Planlama,
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uygulama ve değerlendirme başlıkları altında incelenen özerk öğrenmede ise öğretmen adaylarının özellikle planlama ve uygulamada oldukça özerk bir öğrenme alışkanlığına sahip oldukları, ancak değerlendirme konusunda
planlama ve uygulamada olduğu kadar özerk bir öğrenme sergilemedikleri görülmüştür. Öğrenme sürecinin en
temel aşaması olan öğrenmenin değerlendirilmesi konusunda özerklik bağlamında daha düşük bir alışkanlığın olması Almanca öğretmeni adaylarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve destekleyici çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının öğretme davranışlarını eğitim aldıkları dönemde geliştirdikleri
(Hatipoğlu, 2004, s.139) göz önünde bulundurulduğunda, özerk öğrenme alışkanlığına sahip öğretmenlerin, öğrencilerini de özerklik yönünde teşvik etmesi olasıdır. Bu çalışma özerklik çerçevesinde yapılan araştırmalara bir
katkı sunması amacıyla yapılmıştır. Özerk öğrenmeye ilişkin yapılacak çalışmalar ile ele alınarak geliştirilmesi,
Özerk Öğrenme Ölçeği’nin farklı branşlara uygulanarak karşılaştırmalı bir şekilde ele alınması, öğretmen eğitimine olumlu katkılar sunacaktır.
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ELT Programs And The Expectations of The ELT Students: What Do The ELT Students Really Need?
Yrd. Doç. Dr. Gonca ALTMIŞDÖRT
KHO

Throughout the history, a considerable amount of researchers explored how language are learned, acquired and
taught. Many things such as background, experiences, social environment, opportunities, materials, attitudes and
perceptions affect language learning. Besides, there is a very important factor that affects language teachers. Language teachers guide the students to have an effective language learning. It should be emphasized that the success
of the students depend on the success of their teachers. The quality of the language teacher education programs at
universities quaranty to have successful language teachers. The more quality the language teacher education programs are, the more successful the future language teachers are. In language education departments in Turkey, a 4year curriculum takes place. The courses in the programs include generally pedagogic and branch lessons. Are
these programs in the universities similar to each other? What are the differences? Do they meet the common needs
of the students who will be the teachers of the future in language departments? Do the ELT Programs meet the
expectations of the ELT students? What do the ELT students really need? In this study, this aspects of the ELT
teacher training programs in Turkey are analyzed. In the study, data from the contents of English language teacher
education programs and the ideas of the teacher candidates in these programs are examined. The focus of the
analysis are what courses the programs have, which courses include language objectives, which needs occur in the
programs. As the quality of teachers determines the quality of education, the training of teachers should be perfect
in many ways. Only if the programs are continuously evaluated via students’ ideas and perceptions, the expectations, wishes and the needs can be identified; the gaps in the programs can be reviewed. By this way, main curriculum can be develop according to realistic data.This study is carried out at different universities in Turkey during
2013-2014 academic year. 15 different university ELT curricula are analyzed, and the courses and practices in the
programs are compared. In the study 30 ELT teacher training students participated in an interview. The data is
gathered from a 10-item interview asking students about their experiences, perceptions and believes about their
education. The interview is semi-directed one. The main aim of the interview is to reveal the expectations and the
needs of the ELT students.The results showed that teacher training programs are similar in some ways, but they
vary in genaral. Although these courses in foreign language teacher education departments meet the general demands and objectives of the programs, there are some items which should be reviewed. In addition to this, at the
end of the study some suggestions are submitted via the data collected from ELT teacher training students’ interviews.
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İlkokul Öğretmenlerinin Kolektif Yeterlik Düzeyleri ile Moral Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tuba GÖREN
Milli Eğitim Bakanlığı

Doç. Dr. Kazım ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi

Son yıllarda öğretmenlerin okuldaki performansını ve etkililiğini belirleyen önemli değişkenler içinde öğretmenlerin öz yeterlik (Büyüköztürk, Akbaba Altun ve Yıldırım, 2010; Akt. Çalık, Sezgin Kavgacı ve Kılınç, 2012;
Tabancalı ve Çelik, 2013) ve kolektif yeterlik inançları (Co¬oper, 2010; Goddard, LoGerfo, & Hoy, 2004) sayılmaktadır. Araştırmalar bu kavramın okullardaki öğrenci başarı ile oldukça anlamlı ve olumlu bir şekilde bağlantılı
olduğunu ortaya çıkartmıştır (Bandura, 1993; Goddard, Hoy et al., 2000; Goddard, LoGerfo et al., 2004; Hoy et
al., 2002; Tschannen-Moran & Barr, 2004; Cybulski, Hoy and Sweetland, 2005; Cooper, 2010). Bununla birlikte,
Eells (2011) tarafından yapılan “Kolektif öğretmen yeterliği ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin meta-analizi”
adlı çalışmasında 26 araştırmayı incelemiş ve kolektif öğretmen yeterliği ve öğrenci başarısı arasında güçlü bir
ilişki olduğunu saptamıştır. Goddard, Woolfolk Hoy & Hoy (2000) tarafından yapılan araştırmaların sonuçları da,
algılanan kolektif yeterliğin okullardaki öğrenci başarısı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Kolektif yeterlik algısı ile öğrenci başarısı arasındaki bağlantı teorik bakış açısından, sağlam bir grup kapasitesi
hissi ve öğrencilerde başarı için beklenti (kültürel normlar) oluşturur. Bu beklentiler örgüt üyelerini arzu edilen
sonuca yönelik olarak sıkı bir şekilde çaba göstererek çalışmaya teşvik eder. Bazı okulların neden öğretmenler
üzerinde olumlu bir etkiye sahip iken diğer bazı okulların etkisinin olumsuz olduğu bu şekilde açıklanabilir. Örneğin, bazı öğretmenler moral düzeyi ve kolektif yeterlik hissinin düşük olduğu okullarda görev yapmaktayken,
buna karşılık diğer bazı öğretmenler ise yüksek düzeyde paylaşılan sorumluluk, etkileşim ve öğretim personelinin
bütünleşmiş kapasitesine güvenilen bir okulda görev yapmaktadır (Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2000). Görüldüğü gibi, okullardaki kolektif yeterlik hissi öğretmenlerin kendilerine yönelik düşüncelerini ve bu yüzden onların
öğretim performansını ve öğrenci öğrenmesi etkileyebilmektedir (Kurt, 2009). Öğrenci başarısı üzerinde olumlu
etkilere sahip olan bir diğer etken ise eğitim öğretim sürecinde önemli roller üstlenen öğretmenlerin yüksek morale
sahip olmalarıdır (Tanrıöğen, 1995). Grirfiths (1956), Ellenburg (1972), Dennis (1973), Cook (1979), HopkinsLav ton (1981) ve Briggs (1986)'in çalışmalarında belirtildiği gibi, öğretmen morali ile öğrenci başarısı arasında
olumlu ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır; diğer bir değişle, öğretmen morali artarken, öğrenci başarısı da artmaktadır. Öğretmen moralinin öğrencilerin gereksinimlerinin daha etkili olarak karşılanabilmesindeki etkisi kabul
edilmektedir (Cook 1979). Ellenburg (1972) ise, moralin öğrenci başarısına ek olarak bir okulun karakterinin oluşturulmasına da yardım ettiğini vurgulamaktadır, öğretmen morali, değişiklik yaratmada ve eğitimsel hedeflere
ulaşmada önemli bir etken olarak dikkate alınmaktadır (Akt. Tanrıöğen, 1995). Bu çalışmada, literatürde de belirtildiği gibi öğrenci başarısı ile yakından ilişkili olan 2 değişken üzerine odaklanılacaktır. Araştırmada, ilkokul
öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeyi ve moral düzeyleri ile bu iki değişken arasındaki ilişki incelenmiştir.Öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri ile moral düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemeyi ve karşılaştırmayı
amaçlayan bu çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Tarama modeli geçmişte veya halen var olan durumu var
olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Karşılaştırmalı türü ise bir davranış kalıbının
olası nedenlerini, bir kalıba sahip olanlarla olmayanları karşılaştırarak bulmayı amaçlar (Balcı, 2001). Evren ve
Örneklem: Araştırmanın evreni, Hatay İli Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda 2014-2015
eğitim-öğretim yılında görev yapan 1207 ilkokul öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise
266 öğretmenden oluşturmaktadır. Araştırmada “tesadüfi örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Veri Toplama Aracı:
Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Schwarezer ve Jarusalem (1999) tarafından geliştirilen Gürçay, Yılmaz ve
Ekici (2009) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanan “Kolektif Yeterlik Ölçeği” ve Hardage ve Lucas (1978) tarafından
geliştirilen, Holmes (1979) tarafından yeniden düzenlenen, Uras (1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel
Sağlık Anketi”nin ‘Moral’ boyutu kullanılmıştır. Kolektif yeterlik Ölçeğinin uyarlama çalışması sonucunda orrjinal ölçekte 2 boyut ve 12 madde sayısı Türkçe ölçekte de korunmuştur. Ölçek, 4’lü derecelendirme ölçeğini içermektedir. Soruların yanıtlanmasında “Tamamen Doğru” (4 puan), “Çoğunlukla Doğru” (3 puan), “Nadiren Doğru”
(2 puan) ve “Doğru değil” (1puan) ifadeleri kullanılmıştır. Ortalama puan yükseldikçe kolektif yeterlik de yükselmektedir. Ölçek 2 boyuttan oluşmaktadır. Birinci faktörün (ilk 7 madde) grubu oluşturan öğretmenlerin yeterliklerinin grup performansında etkili olacağına inanç ile ilgili olduğu, ikinci faktörün (8-12. maddeler) grubu oluşturan öğretmenlerin ortak çalışmalarının grup performansında etkili olacağına inanç ile ilgili olduğu saptanmıştır.
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Gürçay, Yılmaz ve Ekici (2009)’nin uyarlama çalışmasında Kolektif Yeterlik Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik
değeri 0.92 olarak tespit edilmiş; bu çalışmada ise, Cronbach alfa güvenirlik değeri 0,93 olarak bulunmuştur. Örgütsel Sağlık Ölçeğinin moral boyutuna ilişkin Cronbach alfa katsayısı ise α=0.79 olarak tespit edilmiştir. Bu
çalışmada ise, Cronbach alfa güvenirlik değeri 0,65 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin moral düzeylerini belirlemek için 9 maddeden oluşan 5’li likert tipi derecelendirme ölçeğini içermektedir. Soruların yanıtlanmasında “Tam
katılıyorum (5 puan), çok katılıyorum(4 puan), orta derecede katılıyorum (3 puan), az katılıyorum (2 puan)” ve
hiç katılmıyorum(1 puan)” ifadeleri kullanılmıştır. Ortalama puan yükseldikçe moral de yükselmektedir. Verilerin
Analizi: Verilerin analizinde SPSS 18 (Statistical Package for Special Sciences) paket programı kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde normal dağılım gösteren gruplar için “parametrik testler; normal dağılım göstermeyen gruplar için ise “non-parametrik testler” kullanılmıştır.İlkokul öğretmenlerinin kolektif yeterlik ile moral
düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışmada, kolektif yeterlik ve moral arasında pozitif yönde orta düzeyde
ilişki olduğu saptanmıştır. İlkokul öğretmenlerinin kolektif yeterlikleri (X=3,05) yüksek olduğu söylenilebilir. Diğer bir deyişle, kolektif yeterlik alt boyutları olan öğretmen yeterliklerinin grup performansında etkili olacağına
inanç (X=3,11) ile öğretmenlerin ortak çalışmalarının grup performansında etkili olacağına inanç (X=2,96) yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu yüksek kolektif yeterlik düzeyleri, zor durumların
üstesinden gelebilmek için grup olarak gerekenleri yapabilecekleri ve olumsuzluklarla karşılaşsalar bir grubun tüm
üyeleri ile beraber ortak ve başarılı çalışmalara devam edebileceklerini göstermektedir. Schwarzer ve Schmitz
(1996) yüksek kolektif yeterliğe sahip öğretmenlerin bu sayede ilerde karşılaşacakları zor ve stresli günlerin üstesinden gelebilmek için iyimser bir anlayış geliştirebileceklerini ileri sürmüştür (Akt. Gürçay, Yılmaz ve Ekici,
2009). Bazı araştırmacılar, okul içerisinde paylaşılan yüksek bir yeterlik duygusunun, yüksek akademik başarıyı
da teşvik edebileceğini ve öğrencilerin de başarı düzeylerini etkileyebileceğini belirtmektedir (Bandura, 1997;
Goddard ve diğerleri, 2000; Kurz ve Knight, 2004; Tschannen-Moran, & Barr, 2004). İlkokul öğretmenlerinin
morallerinin (X=3,43) yüksek olduğu söylenilebilir. Hoy ve arkadaşlarına göre (1991) okul sağlığının moral boyutu öğretmenlerin birbirini sevmesi, işlerini severek ve isteyerek yapması, okulda iletişim ve işbirliğinin güçlü
olması ile ilgilidir. Özdemir (2012) yaptığı araştırmada moral boyutunun anlamlı yordayıcısının destek kültürü
olduğu sonucuna varmıştır. Destek kültüründe, insan ilişkileri önemlidir, güvene ve anlayışa dayalı bir yaklaşım
söz konusudur (Terzi, 2005). Nitekim destek kültürünün hakim olduğu bir okulda öğretmenler arasında işbirliği
ve yardımlaşmanın daha fazla olması olağan bir sonuç olarak görülebilir. Moral düzeyi yüksek öğretmenlerin algılanan meslektaş ve yönetici desteklerinin de daha yüksek olduğu da saptanmıştır (Özdemir, 2012). Bazı araştırmacılar (Redefer, 1950-1960), Gross ve Herriot, 1965; Leveille,1981; Miller, 1981) yüksek moral düzeyine sahip
olan öğretmenlerin, öğretmekten zevk alan, kendilerini kişisel ve mesleki açıdan geliştirmeye çalışan, okul müdürü
ile iyi ilişkiler içerisinde olan, diğer öğretmenlerle işbirliği yapan ve onlar hakkında olumlu düşüncelere sahip
olan, okulları ile iftihar eden, statülerinden, okulun olanaklarından ve hizmetlerinden, çevrenin ve ana-babaların
ilgilendiren memnun ve öğrencilerle iyi ilişkiler içerisinde olan bireyler oldukları ortaya çıkmaktadır (Akt. Tanrıöğen,1995). Tüm bunlar göz önüne alındığında, öğretmen yeterliklerinin grup performansında etkili olacağına
inanç ve öğretmenlerin ortak çalışmalarının grup performansında etkili olacağına inancın öğretmenlerin moral
düzeylerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Nitekim araştırmamızda da bu sonuca ulaşılmıştır.
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Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Okul Kültürünün Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
Gönül ŞAYİR
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
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Atatatürk Üniversitesi

Örgütlerde, iş prosedürlerinin yanı sıra örgütlerin hayatta kalmaları için önemli olan davranışlar ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bu davranışlar alanyazında örgütsel vatandaşlık davranışı olarak kavramlaştırılmıştır (Gürbüz, 2006,
s.69). Organ ve Moorman (1993), örgütsel vatandaşlık davranışlarını örgütsel etkililiğe katkısı olan, ödül sitemine
ve bireysel iş gereklerine dayanmayan, örgütün gelişimine yönelik davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadırlar.
Greenberg ve Baron (2003, s.372), örgütsel vatandaşlık davranışlarını bir işgörenin örgütün biçimsel yollarla belirlediği zorunluluklarının ötesine geçerek, kendisinden beklenenden daha fazlasını yapması olarak ifade etmektedirler. Okullar gönüllü çabalara dayanan örgütler olduğu için öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları
göstermeden başarıya ulaşmaları çok da mümkün değildir (Belogolovsky ve Somech, 2010). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilemesi öğrencinin başarısının yükselmesine, okul ve sınıfla ilgili olumlu
duygularının gelişmesine ve gelişmiş okul disiplininin oluşmasına katkı sağlamaktadır (Oplatka, 2009). Bunun
yanında, öğretmenlerin, dersleri için üst düzeyde hazırlık yapmaları, okuldaki zamanlarını verimli geçirmeleri,
işlerini tamamlamadan okuldan ayrılmamaları, belirlenen dinlenme aralarının dışına çıkmamaları, fazladan görev
ve sorumluluk almaları gibi örgütsel vatandaşlık davranışları okulun etkililiğini artırdığı kabul edilir (Demiröz,
2014, s.34). Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen değişkenlerden biri olan duygusal zekâ; kişinin kendisini
ve başkalarını motive edebilmek için serinkanlılık, gayret, sabır ve yetenek gibi duygusal kalitenin bir birleşimidir
(Konrad ve Hendl, 2003, s.13). Bu anlamda, okul yöneticilerinin duygusal zeka düzeyleri son derece önemlidir.
Yöneticinin, örgütün üyelerinin duygularını etkileme yönündeki çabaları ve bu çabaların sonucunda, oluşan ilişki
ağı örgütün “duygusal kalbi”ni oluşturmakta (Weymes, 2003, s.319-320) olduğu düşünülmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen bir diğer değişken olan okul kültürü ise, örgüt üyeleri tarafından tarihten bugüne
aktarılan ve normları, değerleri, inançları, gelenekleri, mitleri içeren anlam örüntüleri ve yazılı olmayan kurallar
bütünü olarak tanımlanmıştır (Çelik, 2002, s.32). Yapılan araştırmalara göre, okul kültürünü tam anlamıyla benimseyen ve bu kültüre uyum gösteren öğretmenler işinde daha mutlu ve verimli olmaktadırlar (John, 1999: akt.
Lal, 2012, s.34). Bu üç değişkenin birbiri ile olan ilişkileri incelediğinde her birinin birbiriyle etkileşim içerisinde
olduğu görülmektedir (Carmeli ve Josman, 2006; Charbonneau ve Nicol, 2002; Chien, 2004; Dasborough, 2006;
Goleman, Boyatzis ve Mckee, 2008; Jain, 2009; Zellars, Tepper ve Duffy, 2002). Okul müdürünün duygusal zekâ
düzeyinin yüksek olması olumlu bir okul kültürünün oluşmasına; olumlu bir okul kültüründe de çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha çok sergileyecekleri düşünülebilir. Bu anlamda öğretmenlerin gönüllü davranışlar sergilemelerini içeren örgütsel vatandaşlık davranışları göstermelerinde okul yöneticilerinin duygusal zekâ
düzeyleri ve okulun kültürü son derece önemlidir.Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama
modeli oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erzurum ilinde Palandöken ve
Yakutiye ilçelerine bağlı 61 resmi ortaokulda görev yapan 1674 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, ilçeler
tabaka olarak görülmüş ve basit tesadüfi örneklem yöntemiyle okullar seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 29
ortaokulda görev yapan 422 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama araçları ise, yöneticilerin duygusal zeka
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla Öztekin (2006) tarafından geliştirilen Yöneticilerin Duygusal Zekâ Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği; okulun örgüt kültürüne ilişkin algıların belirlenmesi için Steve Gruenert ve Jerry Valentine
(1998) tarafından geliştirilen, Ayık (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Kültürü Ölçeği ve öğretmenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışları algılarını belirleyebilmek için Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter (1990)
ve Moorman (1991) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson Momentler Çarpım
Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır. Bunula birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Hiyerarşik Regrasyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan
öğretmenlerin okul kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta
düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel
vatandaşlık davranışına ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul kültürüne ilişkin toplam puanları arasında
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pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Okul kültürü boyutlarından mesleki gelişme ve ortak
amaçlar ile duygusal zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlık davranışı toplam puanı üzerinde anlamlı yordayıcılar
olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen Bulgular doğrultusunda duygusal zeka ve okul kültürünün örgütsel
vatandaşlık davranışlarının önemli bir yordayıcıları olduğu söylenebilir.
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Farklı Çalışan Tipindeki Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri ve İş Doyumları
Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Dumlupınar Üniversitesi

Olumsuz örgütsel davranış örüntülerinden biri olan işkoliklik, kısa vadede örgütte verimliliği artırır gibi görünse
de uzun vadede hem çalışanın sosyal yaşamının ve ruh sağlığının bozulmasına hem de örgütsel amaçlardan uzaklaşmaya ve verimliliğin düşmesine yol açabilen bir sorundur. Hatta işkoliklik en az işe devamsızlık kadar önemli
bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Merriman ve Dalby, 2012). Bu anlamda çalışanların işe yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Çalışanların işe yönelik tutumları onların iş doyumlarını da etkilemektedir. Çalışanların işe yönelik tutumları çerçevesinde, çalışan tiplerinin ve bu çalışanların özellikle işkoliklik eğilimlerinin belirlenmesinde öncül araştırmalardan biri Spence and Robbins’in (1992) çalışmasıdır. Spence ve Robbins (1992)
işkoliklik olgusunun; işe bağlılık (work involvement), içsel güdülenme (driveness) ve işten haz duyma (work enjoyment) olmak üzere üç temel bileşeni olduğunu belirtmektedir. İşe bağlılık düzeyi yüksek bir kişi, kendini işe
adamakta ve hemen hemen zamanının tümünü çalışarak geçirmektedir. İçsel güdülenmesi yüksek bir kişi, içinden
geldiği için çalışmaya yönelmekte ve çalışmadığı anlarda suçluluk hissetmektedir. İşkoliklik kavramının üçüncü
bileşenini ifade eden işten haz duyma ise bireyin işi ile ilgili olarak heyecan ve zevk duyup duymadığı ile ilgilidir.
İşkolikliğin üç bileşeni de birbirinden genel anlamda bağımsızdır. Örneğin, işe bağlılığı yüksek bir çalışanın, tam
olarak içsel güdülenmesinin ya da işten haz duymasının yüksek olduğu söylenemez. Bireylerin bu boyutlara farklı
derecelerde değer vermesine bağlı olarak farklı çalışan tipleri ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Spence ve Robbins
(1992), altı çalışan tipi belirlemiştir. Buelens ve Poelmans (2004) ise Spence ve Robbins'in (1992) tipolojisine iki
çalışan tipi daha eklemişlerdir. Bu araştırmada da bu tipoloji kullanılmıştır. Alanyazında işkolikliği yordayan bireysel özelliklere (Andreassen, Ursin, Eriksen ve Pallesen, 2012), işkoliklik ile güncel yaşam etkinlikleri arasındaki ilişkilere (Bakker, Demerouti, Oerlemans, ve Sonnentag, 2013) ya da farklı sektörlerde işkolikliğin değişkenlik gösterebildiğine vurgu yapan çalışmalara rastlanmaktadır (Taris, Van Beek, & Schaufeli, 2013). Türkiye’de,
işkoliklik üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda işkoliklik ile çalışma tutkunluğu (Özsoy, Filiz ve Semiz, 2013),
örgütsel bağlılık (Dosaliyeva, 2009; Metin, 2010), örgüt iklimi (Yılmaz, Altınkurt, Kesim, 2014) ve tükenmişlik
arasındaki ilişkilere yönelik (Akyüz, 2012; Naktiyok ve Karabey, 2005) araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmaların çok büyük bir bölümü eğitim örgütleri dışındaki çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim örgütleri
üzerindeki araştırmalarda da örneklem grubunu genel olarak öğretmenler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
farklı çalışan tipindeki okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimlerinin ve iş doyumlarının belirlenmesidir. Bu amaçtan
yola çıkarak araştırmanın alt amaçları şu şekilde belirlenmiştir: 1.Okul yöneticilerinin işkolik eğilimleri nasıldır?
2.Okul yöneticilerinin işkolik eğilimlerinin, cinsiyet, görev ve kıdem değişkenlerine göre dağılımları nasıldır?
3.Okul yöneticilerinin iş doyum düzeyleri nasıldır? 4.Okul yöneticilerinin iş doyum düzeyleri, cinsiyet, okul türü,
kıdem değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 5.
Farklı çalışan tipindeki okul yöneticilerinin iş doyum düzeyleri nasıldır?Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Muğla ilinde görev yapan 862 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Evrene ulaşma güçlüğü olmaması ve
daha güvenilir veriler elde edebilmek için örneklem alınma yoluna gidilmemiş, evrenin tamamından veri toplanmaya çalışılmıştır. Ancak 616 okul yöneticisinden kullanılabilir veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak İşkoliklik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. İşkoliklik Ölçeği, Spence ve Robins (1992) tarafından
geliştirilmiş, Yılmaz, Altınkurt ve Kesim (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. İşkoliklik ölçeği aynı zamanda
çalışanların işe yönelik tutumlarını ve bu bağlamda da çalışan tiplerinin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır.
Araştırmada öğretmenlerin her bir boyuta katılım düzeyi, kümeleme analizi tekniği ile düşük/yüksek olarak ikiye
ayrılmıştır. Ardından 3 boyut ve iki düzey için 23=8 çalışan tipi belirlenmiştir. Bu tiplerden 3’ü işkoliklik eğilimli,
geri kalanlarsa işkolik olmayan olarak değerlendirilmektedir. İş Doyum Ölçeği, Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek Taşdan (2008) tarafından öğretmenler üzerinde uygulanmış, geçerlik ve güvenirlik
analizleri yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini okul yöneticileri oluşturduğu için, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri tekrar yapılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin işkoliklik eğilimlerini ve iş doyumlarını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler, ikili karşılaştırmalarda t-testi, üç ve daha fazla boyutu olan karşılaştırmalarda
Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin % 56.5’i işkolik eğilimler göstermektedir. Bu özellikleri gösteren okul yöneticilerinin % 16.9’u (n=104) hevesli bağımlı, % 5.5’i (n=34) iş bağımlısı, % 34.1’i (n=210) ise iş meraklısıdır. İşkolik özellikler göstermeyen okul yöneticilerinin ise % 23.5’i (n=145)

964

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
gönülsüz çok çalışan, % 3.4’ü (n=21) yabancılaşmış uzman, % 3.7’si (n=23) inancını yitirmiş çalışan, % 5.7’si
(n=35) rahat çalışan ve % 7.1’i (n=44) serbest (umarsız) çalışan tipindedir. Kadın okul yöneticilerinin işkoliklik
eğilimleri, erkek okul yöneticilerinden daha yüksektir. Kıdem değişkeni açısından en fazla işkolik eğilimi gösteren
grup 20 yıl ve üzerinde kıdeme sahip okul yöneticileridir. Okul yöneticilerinin iş doyumu düzeyleri yüksek değildir
(n=249, =3.29, S=0.68). Yöneticilerin iş doyumları “orta düzeye” yakındır.
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Öğrencilerin Motivasyon Düzeyinin Derse Katılım Düzeyine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. K. Funda NAYİR
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Okulda etkin bir öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin derse aktif katılması ve derse ilgi duyması
gerekir. Bunun için öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olması ve derse ilgi göstermeleri gerekir. Öğrenmeöğretmen sürecinde beklenen öğrencilerin içsel bir motivasyon göstererek derse gerçek katılım göstermeleridir.
Bunun olabilmesi için ise, öncelikli olarak öğrencilerin motivasyon düzeylerinin bilinmesi ve bu doğrultuda derse
aktif olarak katılımlarını sağlayacak etkinliklerin planlanması gerekir. Bunun için öğretmenlerin öğrencilerim motivasyon düzeyini bilmesi, öğrencilerin derse gerçek katılımını sağlayacak motivasyon stratejilerini kullanmasının
önemli olduğu düşülmektedir. Doğrudan gözlemlenemeyen öğrenci katılımı (Schlechty, 2002), öğrenmeyi kolaylaştıran (Turner ve Patrick, 2004), akademik başarıyı artıran (Marks, 2000) bir süreçtir. Bu süreçte, öğrenci derste
yaptıklarına bir değer atfederek, bu değere bağlı olarak farklı katılım düzeyleri gerçekleştirir. Bu düzeyler gerçek
katılım, sembolik katılım, pasif uyma, geri çekilme ve isyan olmak beş boyutta incelenmektedir. (Schlechty, 2002,
2006). Gerçek katılım düzeyinde öğrenci yaptığı etkinliklere kişisel olarak anlamlı görür, ilgisi oldukça yüksektir
ve bir zorlukla karşılaştığında vazgeçmez. Sembolik katılım düzeyinde öğrenci ne gerekiyorsa onu yapar ancak
yaptığı göreve kişisel olarak bir anlam yüklemez Pasif uyma düzeyinde öğrenci durumu kurtarmak için gereken
en az çabayı gösterir, ayrıntılara çok az dikkat eder. Geri çekilme düzeyinde öğrenci sınıf etkinliklerini, öğrenme
amaçlarını ve bu amaçları ulaşmak için gerekli araç ve yöntemleri reddeder ve kendisini duygusal olarak geri
çeker. İsyan düzeyinde öğrenciler sınıf etkinliklerini ve amaçlarını reddederler ve bunların yerine kendilerine ait
yeni amaç ve araçlar koyarlar (Schlechty, 2002,2006). Derse katılım düzeyi alanyazında beş boyutta incelenmesine
rağmen, Nayır (2014) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada, derse katılım düzeyinin üç boyutta
olduğu ortaya çıkmıştır. Nayır (2014), alan yazındaki sınıflamaya bağlı kalarak derse katılım düzeyini “ isyan
düzeyinde katılım”, “gerçek katılım” ve “sembolik katılım” olarak üç boyutta incelemiştir. Araştırmada öğrencilerin derslerde gerekeni yaptıkları ancak bunları durumu kurtarmak için ya da ödül beklentisiyle yaptıkları, derslerde sıkıldıkları ve öğrendiklerini yeni bilgiler edinmede kullanmada zorlandıkları görülmektedir. Ryan ve Deci
(2009) bu durumu motivasyonla ilişkilendirmekte ve içsel motivasyona sahip olan öğrencilerin gerçek katılım
gösterdiği, dışsal motivasyona sahip olan öğrencilerin, sembolik katılım, pasif uyma ve geri çekilme düzeyinde
katılım gösterdiği ve motivasyonu olmayan öğrencilerin de isyan düzeyinde katılım gösterdiği belirtilmektedir
(Saeed ve Zyngier, 2012). Yapılan araştırmalarda içsel motivasyona sahip olan öğrencilerin akademik başarılarının
yüksek olduğu, kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve dışsal motivasyona sahip öğrencilere göre daha fazla katılım
gösterdikleri ortaya çıkmıştır (Wigfield & Eccles, 2002; Wigfield & Waguer, 2005). Görüldüğü gibi, öğrencilerin
sahip olduğu motivasyon düzeyi, derse katılım düzeyi ile ilişkilidir. İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının nasıl
kullanılacağının ve bunun öğrencinin derse katılımı ile ilişkisinin öğrencilere destekleyici bir öğrenme ortamı
oluşturulmasında yardımcı olacaktır (Marsh, 2000). Bu çalışmada Nayır (2014) tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak derse katılım düzeyi gerçek, sembolik ve isyan olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Buna göre içsel
motivasyona sahip öğrencilerin gerçek katılım göstermesi, dışsal motivasyona sahip öğrencilerin ise sembolik katılım göstermesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin derse katılım düzeyleri ile motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Bunun için öğrencilerin katılım düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından üç faktörlü geliştirilen “Öğrencinin Derse Katılım Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, isyan düzeyinde katılım, gerçek katılım ve sembolik katılım olmak üzere üç
boyut ve 28 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla ise Midgley ve
arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen Adaptif Öğrenme Ölçeği Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. 14 maddeden oluşan adaptif öğrenme ölçeği 5 dereceli likert tipi bir ölçektir. Ölçek, “kişisel yönelimde ustalık”, “Kişisel
Performansı Hedefe Yönlendirme” ve “Kişisel Performansı Hedefe yönlendirmeden kaçınma” olmak üzere üç
faktörden oluşmaktadır. Ölçek uyarlama sürecinde geleneksel yaklaşım benimsenmiştir. Öncelikli olarak ölçeği
Türkçe’ye çevirmek için yazarlardan izin alınmıştır. Daha sonra ölçek Türkçeye çevrilmiş, daha sonra tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Çeviriler İngilizce ve Türkçe dillerine hakim üç alan uzmanına gönderilerek tutarlıkları incelenmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda ölçeğe düzenlemeler yapılmıştır. Ölçeğin önce İngilizcesi, daha sonra
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Türkçesi dil bilen dokuz kişiye gönderilerek dil eşdeğerliğine bakılmıştır. Yapılan korelasyon analizinde korelasyon katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Bu durum İngilizce ve Türkçe ölçek arasında yüksek bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Başka bir deyişle ölçeğin dil geçerliği yüksektir. Ölçek uyarlama sürecinde ayrıca, doğrulayıcı
faktör analizi, Cronbach alfa güvenirlik analizi, madde toplam korelasyon analizi ve iki yarı test güvenirliği analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara İli’nde merkezde öğrenim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Evrene ulaşmak zor olduğundan örneklem alma yoluna gidilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme kullanılarak Ankara
İli’nde merkezde öğrenim gören 500 lise öğrenciye ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler,
aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Öğrenci görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla cinsiyet değişkeni için t testi, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenleri için ANOVA kullanılmıştır.
Son olarak öğrencilerin derse katlım düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki belirlemek amacıyla korelasyon analizi ve bu ilişkinin hangi değişkenler tarafından yordandığını ortaya çıkarmak amacıyla da regresyon
analizi kullanılmıştır.Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin sahip olduğu motivasyon düzeyinin (içsel – dışsal)
derse katılım düzeyi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada dışsal motivasyona sahip öğrencilerin derste sembolik katılım göstermesi, içsel katılıma sahip öğrencilerin ise derste gerçek katılım göstermesi
beklenmektedir. Ayrıca, motivasyon düzeyinin derse katılım düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olması beklenen
sonuçlar arasındadır.
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İlk ve Ortaokullarda Bürokratikleşme Düzeyinin Öğretmen Profesyonelliğine Etkisi
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Pamukkale Üniversitesi

Didem KARACA
MEB

Profesyonellik kavramı günümüzde önemli bir kavram olarak literatürde yerini almıştır. Fakat ülkemizde eğitimde
profesyonelleşme ve profesyonellik yeterince gündeme gelememiştir. Öğretmenliğin bir profesyonellik olup olmadığı bile hala tartışılmaktadır. Sistem içerisinde öğretmen profesyonelliğinden bahsedebilmek için öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirebildikleri, özerk kararlar alabildikleri, meslektaşları ile olumlu ve eşgüdümlü
çalışabildikleri, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına ihtiyaç vardır. Bürokrasi ve profesyonellik benzer ve farklı
çeşitli özelliklere sahip iki kavramdır. Her ikisi de teknik yeterlilik, nesnellik, kişisel olmama ve hizmete vurgu
yapsa da, mesleklerin kendine özgü yapıları ikisi arasındaki çeşitli çatışmalara neden olmaktadır. Profesyoneller
özdenetimlerini, kendi kendilerine dayattıkları standartlar ve grup gözetimi sayesinde kontrol etmeye çalışırlar.
Bunun tersine, bürokratik yapıda çalışanlarının kural ve düzenlemelere uymaları ve kendilerini hiyerarşinin bir alt
öğesi olarak algılamaları beklenir. Profesyonelleşmenin en önemli dayanağı mesleki bilgidir. Bürokrasinin en
önemli gerekçesi ise, örgütsel kural ve düzenlemeler ile olan tutarlılığı ve üstlerin astlar tarafından kabul edilmesidir. Bu iki kavram arasındaki çatışma; mesleki uzmanlık ve otonomi ile bürokratik ve disiplinle kontrol arasındadır (Hoy & Miskel, 2010). Profesyonel-bürokratik etkileşimin temel kaynağı, bürokrasiler ve profesyoneller
tarafından kullanılan kontrol sistemidir. Profesyoneller, iş kararlarını kendileri kontrol etmek için girişimde bulunurlar. Onlara, hareketlerini yönlendiren etik davranışları içselleştirmeleri öğretilmiştir ve meslektaşları da bu etik
davranışları destekler. Profesyoneller, temelde işlerinden sorumludur ve bazen meslektaşları onları eleştirebilirler.
Diğer taraftan, bürokratik örgütlerde kontrol, meslektaş grupları elinde değildir; disiplin temel bir otoriteden kaynaklanır. Blau ve Scott'un (2003) açıkladığı gibi, performans, profesyonel meslek elemanlarında olduğu gibi akran
gruplarının birbirini izlemesi ve içselleştirilmiş standartlar yerine kişinin üstlerinden aldığı talimatlar tarafından
kontrol edilir (Hoy & Miskel, 2010). Bürokratik bir örgütün en önemli yapısal özelliği hiyerarşik komuta zinciri
iken profesyonellerin en önemli özellikleri kendi alanlarında özelleşmiş bilgi birikimleri ve yeterlilikleridir. Bürokratik ve profesyonel otorite de bu temel özelliklere dayanmaktadır. Bürokrasi kaynağını örgütsel hiyerarşiden
alırken, profesyonellik özelleşmiş bilgi ve yeterlilikten almaktadır. Profesyoneller işlerini yapmaları için özgürlüğe
ihtiyacı olan uzmanlar olmasına rağmen, kontrol, koordinasyon ve tüm birimlerin sürece katılımını sağlamak yöneticilerin görevidir. Profesyoneller hızla gelişen iş alanlarında en çok aranılan kişiler oldukları için profesyoneller
ve örgütsel bürokrasi arasındaki uyum ve işbirliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır (Toren, 1976: 36). Yapılan
çeşitli araştırmalarda bürokrasi ve profesyonelliğe ilişkisine dair çeşitli bulgular ortaya konulmuştur. Bunlar iki
kategori halinde özetlenebilir: (a) yapısal düzeyde ortaya konan bulgular göstermektedir ki örgüt içerisindeki otoriteye dayanan hiyerarşik yapı ve profesyonel uzmanlık bir arada bulunmaktadır ve etkileşim halindedir. Biri arttığında diğeri de artmaktadır; (b) davranışsal düzeydeki yapılan araştırmalar göstermektedir ki bürokratik düzenlemeler mutlaka profesyonel değer ve yönelimleri engellememektedir (Toren, 1976: 38-39). Bu araştırmanın amacı
ilk ve orta okullardaki bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. Öğretmen algısına göre, ilk ve orta okullarda
bürokratikleşme hangi düzeydedir? 2. Öğretmen algısına göre, öğretmen profesyonelliği ve alt boyutları hangi
düzeydedir? 3. Okulun bürokratikleşme düzeyi öğretmen profesyonelliğini ve alt boyutlarını ne derecede etkilemektedir?Okullarda bürokratikleşme düzeyi ve öğretmen profesyonelliğini inceleyen bu araştırmada var olan durumu betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada okulların bürokratikleşme düzeyi ve profesyonelliklerine ilişkin algı düzeyleri tespit edilmiş ve okulların bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğini ne derecede etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Okulların bürokratikleşme düzeyine ilişkin algıları
“Okulların Bürokratik Özellikleri Ölçeği” ile öğretmenlerin profesyonelliklerine ilişkin algı düzeyi ise araştırmacı
tarafından geliştirilen “Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” ile ortaya koyulmuştur. Öztürk (2001) tarafından geliştirilen “Okulların Bürokratik Özellikleri Ölçeği” ölçekte otorite hiyerarşisi, kurallar düzenlemeler, nesnellik ve
prosedürel özellikler olmak üzere dört boyuttan oluşan 42 madde yer almaktadır. Ölçek beşli likert tipindedir ve
öğretmenlerden maddelerin karşısında bulunan “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Tamamen Katılıyorum” ifadelerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .95 ola-
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rak bulunmuştur. Boyutlar için hesaplanan güvenirlik katsayıları ise “otorite hiyerarşisi” .70, “kurallar düzenlemeler” .84, “nesnellik” .90, “prosedürel özellikler” .86 olarak bulunmuştur. Araştırmacı tarafından geliştirilen
“Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” inde bulunan 22 madde, ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi yapılmıştır. Faktör analizi için KMO değeri 0.792
olarak elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucu eldeki verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir
(X2=1912). Faktör analizi sonucunda ölçeğin beş faktörden oluştuğu ve beş faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları
varyansın %64,36 olduğu görülmüştür. Faktör döndürme sonrasında, ölçeğin beş faktörden oluştuğu bulunmuş ve
bu faktörler “mesleki bağlılık”, “öğrenci merkezlilik ”, “mesleki gelişim”, “meslektaş ilişkileri”, “özerklik” olarak
isimlendirilmiştir. Ölçeğin tamamı için belirlenen güvenirlik katsayısı .88, “mesleki bağlılık” .86, “öğrenci merkezlilik” .84, “mesleki gelişim” .77, “meslektaş ilişkileri” .78, “özerklik” .81 olarak bulunmuştur. Araştırmanın
evrenini 2013–2014 Eğitim Öğretim yılında Antalya İli merkez ilçeleri sınırları içinde bulunan 218 ilkokul ve 194
ortaokulda görev yapmakta olan toplam 7509 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi “oranlı küme
örnekleme” yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma evreni alt evrenlere merkez ilçelere göre ayrılmıştır. Ardından
her ilçedeki okul sayısının evreni temsil etme oranı % olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan örneklem sayısı üzerinden bu oranlara göre her bir alt evrende en az olması gereken öğretmen sayısı bulunmuştur ve 515 öğretmen
örnekleme alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ilk olarak hangi istatistik tekniklerin kullanılacağını belirlemek amacıyla, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-Simirnov testi yapılmıştır. Test sonucu değerler incelendiğinde araştırma verilerinin normal dağılım gösterdikleri sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin okulun bürokratikleşme düzeyi ve profesyonelliklerine ilişkin algı düzeylerini belirlemek
için aritmetik ortalama (X ̅), standart sapma (S), frekans (f), yüzde (%); okulun bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğinin tamamı ve alt boyutlarına etki düzeyini belirmek için doğrusal regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre okullarda bürokratikleşme düzeyi ve öğretmen profesyonelliğine ilişkin öğretmen algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Okulun bürokratikleşme düzeyi yüksek olmasına
rağmen öğretmenler profesyonelliklerinin de yüksek olduğunu hissetmektedirler. Öğretmenler özellikle “meslektaş ilişkileri”, “öğrenci merkezlilik” ve “özerklik” boyutları yüksek düzeyde yeterli görmektedirler. Öğretmenler
okulun bürokratik yapısı içerisinde meslektaşları ile iyi ilişkiler kurabildiklerini, onların ders içi ve ders dışı etkinliklerini takip ettiklerini, kullandıkları teknik ve materyalleri onlarla paylaşabildiklerini düşünmektedirler. Ayrıca
öğretmenler karar alma konusunda kendilerini özgür hissetmekte ve öğrenci merkezli bir yaklaşım sergileyebildiklerini düşünmektedirler. Öğretmenler, profesyonelliklerinin “mesleki bağlılık” ve “mesleki gelişim” boyutlarında kendilerini daha az yeterli görmektedirler. Öğretmenler profesyonelliklerinin en düşük boyutunu “mesleki
gelişim” olarak görmektedirler. Araştırma sonucunda okulun bürokratikleşme düzeyinin öğretmen profesyonelliğine etki ettiği görülmüştür. Okulun bürokratikleşme düzeyi en fazla meslektaş ilişkileri, özerklik ve öğrenci merkezlilik boyutlarını etkilemektedir. En düşük düzeyde ise mesleki bağlılık ve mesleki gelişim boyutlarını etkilemektedir.
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“Yaratıcılık”, “eleştirel düşünme”, “problem çözme”, “işbirliği yapabilme” gibi beceriler günümüzde 21. yüzyılın
becerileri (Aydeniz ve diğ., 2015) olarak literatürde yerini almıştır. Eğitim çalışmaları STEM (Science-Fen,Technology-Teknoloji,Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik) projesi ile mevcut alanlara yönelik bilimsel süreç becerilerinin, yaratıcılıklarının, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen yeni bir araştırma alanına yönelmiştir. Ülkemizde de eğitim politikaları ile toplumda özellikle yaratıcı
bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen, eğitim programları ile bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Çünkü yaratıcılık, STEM araştırmalarında da vurgulandığı gibi yaşamın her noktasında aranan önemli bir meziyet halini almıştır.
Yaratıcılık bir süreçtir. Ancak herhangi bir süreci, sonunda ortaya özgün bir ürün koyma olarak değerlendirsek
bile (Kılıç ve Tezel, 2012), yeni ve özgün ürünlerin ancak aktif bir hayâl gücünün sonucu olduğu göz ardı edilemez
bir gerçektir. Fen dersi programında 2013 yılında yapılan değişikliklerle, yapılandırmacılık temelinde sorgulamaya
dayalı öğretimi esas alarak yaratıcı, kendilerini toplumsal problemlerin çözümü konusunda sorumlu hisseden, analitik düşünme becerileri yardımıyla bireysel ya da işbirliğine dayalı alternatif çözüm önerileri üretebilen bireyleri
yetiştirmeyi benimsemiştir (MEB, 2013). Çünkü, sorgulamaya dayalı eğitim ile öğrencilere dünya ile bilimsel
yönden iletişime geçmesini sağlayan beceriler kazandırılmaya çalışılır (Şahan, Uyangör ve Işıtan, 2014). Sorgulamaya dayalı eğitim bireylerin; araştırma, inceleme ve bilgileri analiz etmelerini gerektiren bir öğrenme sürecidir
(Perry & Richardson, 2001). Bireyler, problem çözme becerilerini kullanarak, günlük yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler, ürünler ortaya koymaya çalışır. Fen öğretiminde bu yöntemin kullanılması,
öğrencilerin bilimsel bilgilere araştırarak, sorgulayarak öğrenmelerine katkı sağlar (Bağcı Kılıç, 2006). Okul içerisindeki laboratuvar ortamları ise, öğrencilerin bilimle ilgili doğrudan deneyim kazanabilecekleri bir yerdir. Öğrenciler için hazırlanan bu ortamlar doğru çözüme ulaşamayıp alternatif çözüm yollarını araştırmak zorunda kalacakları (Tobin, 1990), yaratıcı düşünmelerini gerektiren ve bu becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan ortamlar
halini alır. Son yıllarda sorgulamaya dayalı öğretimin uygulanmasının önemiyle ilgili çalışmalar artmaktadır.
Çünkü sorgulamaya dayalı öğretim, öğretmenlerin geleneksel inanış ve uygulamalarından dolayı (Duran, 2015)
istenilen ölçüde uygulanamamaktadır. Duran (2015) ülkemizde yapılan araştırmaların, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ilköğretim dönemindeki uygulamaları ve çıktılarını araştıran çalışmaların oldukça az olduğunu ifade etmiştir. Öğrenme ortamlarında yaratıcı düşünce aşamalarının ve ürünlerinin de doğru bir şekilde değerlendirilmesi, bu ortamların yaratıcılığa olan katkısı göstermesi açısından önemlidir (Aksoy, 2005). Bu bağlamda, ilköğretim Fen derslerinde sorgulamaya dayalı öğrenme etkinliklerinin sınıflarda nasıl uygulanabileceğinin
gösterilmesi, aynı zamanda uygulamaların öğrencilerin yaratıcı ürün geliştirme becerilerini nasıl etkilediğini ortaya koyması açısında hazırlanan bu çalışmaya ait sonuçların, literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Araştırma yarı deneysel desene göre tasarlanmıştır. Çalışmaya 40 tane 6.sınıf (n=20 deney grubu ve n=20
kontrol grubu) öğrencisi katılmıştır. Deney grubu öğrencilerine açık uçlu araştırma sorgulamaya dayalı deney teknikleri ile hazırlanan çalışma yaprakları ‘Canlılarda Üreme-Büyüme-Gelişme, Kuvvet ve Hareket, Madde ve Değişim, Yaşamımızdaki Elektrik’ ünitelerinde uygulanmıştır. Kontrol gruplarında ise yine aynı ünitelerde ancak
dersler laboratuvarda kapalı uçlu deneyler ile bir dönem boyunca yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı
olarak Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen ve Deniş Çeliker ve Balım (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan
‘Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği (BYÖ) kullanılmıştır. BYÖ açık uçlu 7 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte, 1.madde bilimsel bir amaç için nesne kullanımını, 2.madde bilimsel problem karşısında duyarlılık derecesini, 3.madde öğrencinin teknik ürün tasarlamadaki yeteneğini, 4.madde öğrencilerin bilimsel hayal gücünü, 5.madde yaratıcı bilimsel çözme yeteneğini, 6.madde yaratıcı deneysel yeteneğin saptanması ve 7.madde yaratıcı bilimsel ürün tasarlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. BYÖ ait bulgular 3 araştırmacı tarafından ölçeğin orijinaline göre kodlanmış, frekansları belirtilmiş ve yaratıcı ürün geliştirme puanları hesaplanmıştır. Puanlama analizinin sonucunda
deney ve kontrol gruplarının aldıkları puanlarının karşılaştırılmasında, ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 17.00 paket programından yararlanılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı ürün geliştirme bece-
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rilerine yönelik bulgular için ayrıca öğrencinin ölçeğin 3. ve 7. sorulara ait cevaplarına içerik analiz yapılmıştır.Araştırma bulguları 6. sınıf deney ve kontrol gruplarının yaratıcı ürün geliştirme ön test puanlarında anlamlı bir
fark bulunmadığını göstermiştir. Deney grubu öğrencilerinin son test yaratıcı ürün geliştirme toplam puan ortalamaları ise kontrol grubu öğrencilerinin son test toplam puanlarına göre anlamlı derecede farklılık göstermiştir.
Ayrıca deney grubu öğrencilerinden bir elma toplama makinesinin tasarlanmasının istendiği soruda öğrenciler;
çevre dostu, mazotla değil güneş paneli ya da alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen, yapay zekası ile ergin
elmaları ham olanlarından ayırabilen, elma suyu üretimi gerçekleştirebilen, elmaların çürümesini engelleyen antibakteriyel depoları, ağaçtaki zararlı böcekleri yiyen yararlı böceklerin bulunduğu bölmeleri, geceleri de toplama
yapabilen ışıklı kolları, elmaları zedelemeyen pamuk kaplı depoları, çürük elmaları ayırma özelliği, toprağa ve
çimlere zarar vermeyen tekerleri ve yer kaplamaması için portatif düzeneği olan ve sonuç olarak orijinalliği ve
işlevselliği kontrol grubu öğrencilerine göre daha fazla düzeyde gözlemlenebilen tasarımlar yaptıkları belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencileri elma toplama makinesini tasarlarken sıklıkla uzayan kolları ve tekerlekleri olan ve
genellikle araba ya da robot şeklinde tasarımlar yaptıkları gözlemlenmiştir. Yaratıcı ürün geliştirme becerisinin
yoklandığı bir diğer soru olan “Sıradan bir bisikletin daha ilginç, kullanışlı ve güzel hale getirilmesi için neler
yapardınız?” sorusuna deney grubu öğrencilerinin; yedek teker, hız sensörü, katlanabilir tasarım, kamera, otomatik
pilot, güneş enerjili farlar, gölgelik, daha az sarsılmayı sağlayan süspansiyon sistemi, hava yastığı, mini buzluk,
pedal çevirme gücüyle çalışan müzik çalar, pedalda fren özelliği, navigasyon gibi oriinallik puanı grubun tamamına göre oldukça yüksek olan cevaplar verdikleri belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencileri ise aynı soruya; süsleme, led ışıklar takma, uçma özelliği olması, elektrikle çalışması gibi grubun tamamına göre orijinallik puanı
oldukça düşük olan cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin sorgulamaya dayalı laboratuvar
deneyimlerinin yaratıcı ürün geliştirme becerilerini artırdığı tespit edilmiştir. Karataş ve Özcan (2010) yaratıcı
etkinliklerin öğrencilerin bilişsel başarıları ve proje geliştirmeleri üzerine yapmış oldukları çalışmada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bu araştırmada yaratıcı ürün tasarlama becerileri ölçekte yer alan sorular bağlamında değerlendirilmiştir. Ancak, gelecekte yapılacak çalışmalara yaratıcı ürün geliştirme becerisinin, tasarlanan ürününün
yaratıcılık niteliğinin farklı kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önerilmektedir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitimi Süresince Aldığı Alan Bilgisi Dersleri Ve Ösym Tarafından Yapılan Öğretmenlik Alan Sınavına İlişkin Görüşleri
Aslıhan HALİLOĞLU
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Erdal ÇAĞLAR
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Öğretmenliğin sadece bilgi aktarmayla sınırlı olmadığı, özel ihtisas mesleği olduğu ve özel beceriler gerektirdiği
günümüzde kabul görse de; genel olarak ülkemizde bilimsel veriye dayalı bir istihdam politikasının olmayışı öğretmenlik mesleğinde yığılmalara neden olmuştur. Bu nedenle 1999 yılından beri öğretmenlik atamalarında seçme
sınavları yapılmaya başlanmıştır. 2002 yılı itibarı ile bu seçim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile gerçekleşmektedir. Ayrıca KPSS’ye ek olarak 2013 yılından itibaren “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi” (ÖABT) uygulanmaktadır. Öğretmenlerden beklenen niteliklerin her geçen gün çeşitlendiği günümüz koşullarında bu sınavın
amacı istenen niteliklere sahip en iyi öğretmenlerin seçimi olmalıyken, fen bilgisi alanında Türkiye ortalaması
netlerinin çok altında yapılan netlerle atamaların yapılması bu sınavın yapılış amacını sorgulanır duruma getirmiştir. Diğer yandan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınırken öğretmenlik mesleğine yönelik
herhangi bir seçim yapılmayıp, mezuniyetten sonra atama için öğretmenlerin bu seçim işlemine tabi tutulmaları
tutarlı değildir. Ayrıca üniversite mezunu herkesin öğretmenliğe kabul edilmesi özel ihtisas mesleği olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğine memur zihniyetiyle bir yaklaşımı çağrıştırmakta ve çelişkili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Literatür incelendiğinde KPSS’ye ilişkin mevcut durumu ortaya koyan çalışmalara son yıllarda rastlanmakla birlikte, KPSS ile ilgili daha çok kaygı, tutum ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanı ve lisans akademik
başarısının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanını yordama gücüne ilişkin çalışmalar ve özellikle son
birkaç yılda ağırlıklı olarak öğretmen görüş ve algılarına yönelik çalışmalar göze çarpmaktadır (Erdem ve Soylu
2013). Daha çok fakültede okuyan öğrencilerle nitel ve nicel olarak gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak; bu
çalışma atanamayan (sınava hazırlanan) öğretmen adayları ve atanan öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir. Farklı
gruplardan elde edilen verilerin sürecin doğru değerlendirilmesine katkı sağlayacağı ve yeni bakış açıları sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin; mesleğe geçmek için başarmak
zorunda oldukları atama sınavındaki ÖABT’ye ilişkin görüşleri çeşitli açılardan ele alınarak belirlenmeye çalışılacaktır. KPSS-ÖABT ile ilgili var olan durumun sınava giren öğretmen adayları ve öğretmenler açısından ortaya
konması ve tartışılması bu makalenin amacını oluşturmaktadır.Nitel araştırmacıların kuram oluşturma, durum çalışması, etnografı, fenomenoloji ve anlatı gibi imkânlar arasından seçim yapmaları tavsiye edilmiştir (Demir
2013).Bu çalışma, nitel araştırma tekniklerinden çok özel bir konu ya da durum üzerinde yoğunlaşma fırsatı veren
özel durum (casestudy) yöntemiyle (Yin, 1994) yürütülecektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 3 farklı devlet üniversitesi ( Ahi Evran Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi)’nin eğitim fakültesinden Fen bilgisi öğretmenliği programından mezun olmuş ve KPSS ÖABT sınavına girmiş, her üniversiteden 4’er kişi olmak
üzere 12 adaydan oluşturulacaktır. Çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi
kullanılacaktır. Maksimum çeşitliliğe dayalı bir araştırmada amaç, genelleme yapmak değil, çeşitlilik arz eden
durumlar arasında ortak olguların olup olmadığını bulmak ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya
koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla; katılımcıların bilgisi dâhilinde ses kaydı yapılarak toplanacaktır. Veriler içerik analizi
yoluyla çözümlenecektir. Çözümlemede kodlama anahtarı kullanılacaktır. Öğretmen adaylarının kimliklerini gizli
tutmak amacıyla kendilerine Tablo 1’de gösterilen kodlar verilecektir Çözümleme sonrasında elde edilen bulgular;
kategoriler ve temalar altında toplanıp ve ilgili literatür temelinde tartışılacaktır.Okullarda verilen alan eğitiminin
yetersiz olduğu ve bu sebeple öğrencilerin sınava hazırlanmak için ekstra kurslara ihtiyaç duydukları, Okullarda
verilen alan eğitiminin içerik bakımından yeterli olduğu fakat bu eğitimin öğretim sürecinin ilk yıllarında verilmesi
sebebiyle unutulduğu, Okul genel not ortalaması yüksek olduğu halde ÖABT de düşük netler yapan bireylerin
okulda yeterli alan bilgisi almadığı, Atanmak için ekstra kurslara ihtiyaç duyulsa da okulda alınan alan eğitiminin
öğrenci bakımından sağlam bir temel oluşturduğu ve bu sebeple ÖABT den yüksek netler çıkardığı, beklenen/olası
sonuçlardır.
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Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ile beraber bireylerin de ihtiyaçları değişmektedir. Bu ihtiyaçların başında
eğitim alanında gelişime ve değişime ayak uyduran uygulamalar gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde eğitim alanındaki
bu ihtiyaçlar hem bireyi eğitim kavramının içine çekerek hem de çağın gerektirdiği teknolojiden faydalanarak
karşılanmaktadır. Bireyi eğitimin içine çeken yani aktif hale getiren yeni yöntemler ve yaklaşımlar bulunmuş ve
uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımlardan biri son yıllarda Türkiye’de de uygulanmaya başlanan yaşam temelli öğrenme yaklaşımıdır. ‘Context-Based Learning’ olarak bilinen bu yaklaşım Sözbilir ve ark. (2007) tarafından yaşam temelli öğrenme yaklaşımı olarak adlandırılmıştır. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı bağlam temelli
öğrenme yaklaşımı olarak da bilinmektedir. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı öğrenci, öğretmen ve okulun bulunduğu sosyal ve kültürel çevreyi kapsamaktadır (Demircioğlu, 2008). Yaşam-temelli öğrenme yaklaşımının başlıca amacı, öğrenme ortamlarında, öğrencilere bilimsel kavramları güncel hayattan seçilmiş olay ve durumlarla
sunmak ve böylece öğrencilerin ilgisini, motivasyonunu ve öğrenmeye yönelik isteklerini artırmak, öğrencilerin
gerçek yaşam problemleri ile fen bilimleri arasındaki ilişkinin farkına varmalarını sağlamak ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmektir (Sözbilir vd., 2007). Bu nedenle öğretmenler tarafından kuramsal problemlerdense, gündelik yaşamdan seçilen problemlerle öğretim etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi daha uygundur.
Çünkü akademik problemler düzenli, nesnel ve sıkıcı iken, güncel yaşama ait problemler değer yüklüdür (Boujaoude, 2000). Dolayısıyla öğrencinin daha çok ilgisini çeker. Yaşam temelli öğrenmede ders için seçilen konu
örnekleri televizyon haberleri, gazete raporları, hikayeler, TV ve filmlerdeki drama gibi öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları konulardan seçilir. Böylelikle öğrencinin ilgisinin artırılması sağlanır. Ayrıca yaşam temelli
öğrenme, model geliştirme, deney yapma, araştırma tartışma, rol oynama, grup içi ve gruplar arası iletişim, sunum
yapma, teknolojiden yararlanma ve kendi kendine öğrenme gibi duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerin de
gelişmesine katkıda bulunur. Yaşam temelli öğrenme sürecinde öğrenci bilgiye kendisi ulaşmaya çalıştığı için
kendi kendine öğrenme becerisine katkı sağladığı söylenebilir. Yani yaşam temelli öğrenmenin katkılarından biri
olan kendi kendine öğrenme de etkinlikler boyunca geliştirilmeye çalışılan önemli bir beceridir. Yaşam temelli
öğrenme ile birlikte öğrenciler durumlar arasında bağlantı kurar, elde ettiği yeni bilgiyi önceki bilginin üzerine
yapılandırır ve yeni durumlar için kullanırlar. Böylelikle kendi öğrenmeleri için sorumluluk alırlar (SNAB, Akt:
Çam ve Köse, 2008). İlk olarak kimya alanında uygulamaları yapılmış olan bu yaklaşım yirmi yılı aşkın süredir
biyoloji ve fizik gibi fen alanlarında da yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’de ise 2005 yılından itibaren
yaşam temelli öğrenme yaklaşımları ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu
yaklaşımın Türkiye ortaöğretim kurumlarındaki uygulamaları göz önüne alındığında ilk defa 2013-2014 eğitimöğretim yılında lise öğrencilerinin bütün düzeylerini kapsadığı görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında yapılan uygulamaların bu yüzden bütün lise düzeyi öğrencilerini kapsamadığı görülmektedir. Yapılan
literatür taramasında hem bütün lise düzeylerini hem de Türkiye genelini kapsayan ve lise öğrencilerinin yaşam
temelli öğrenme yaklaşımına yönelik tutumlarını inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma,
Türkiye genelinde eğitim ve öğretim kurumlarında, bütün lise düzeylerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin
yaşam temelli öğrenme yaklaşımına yönelik tutumlarının tespit edilmesi, bu tutum puanlarının cinsiyet, sınıf ve
okul değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Türkiye geneli ve bütün lise
düzeylerini kapsayan bir çalışma olması açısından elde edilen bulguların ilgili literatüre zenginlik katacağı düşünülmektedir.Yapılan bu araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin yedi bölgesinde çeşitli illerden olmak üzere toplamda 5325 (n1=1509, n2=1265, n3=1140, n4=544 Kız:2450, Erkek:2866) lise1.,2.,3., ve 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıların bulunduğu iller ulaşılabilirlik durumuna göre belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci yaşam temelli öğrenme yaklaşımına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek araştırmada kullanılmadan önce bir ön çalışma ile güvenirlik ve geçerlik çalışmaları
yapılmıştır. Öncelikle araştırmacılar tarafından hazırlanan 32 maddelik yaşam temelli öğrenme yaklaşımı tutum
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ölçeği ön uygulama formu çeşitli orta öğretim kurumlarında eğitim görmekte olan 261 lise1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bu pilot çalışmadan elde edilen veriler faktör analizine tabii tutulmuştur. Bu analizler
sonucunda, ölçek formu araştırmacılar tarafından tekrar değerlendirilmiş ve alan eğitimi, ölçme-değerlendirme ve
Türkçe dil bilgisi uzmanlarının uzmanlık görüşüne sunulmuştur. Bütün bu aşamalar sonunda ölçek iki boyutlu
olmak üzere 18 maddeye indirgenmiştir. Bu 18 maddelik ölçeğin güvenirliği hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı
0.91 olarak bulunmuştur.Araştırmanın sonunda elde edilen veriler analiz edildiğinde genel olarak öğrencilerin
yaşam temelli öğrenme yaklaşımına yönelik orta düzey bir tutum içerisinde oldukları görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre inceleme yapıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla anlamlı düzeyde yaşam temelli öğrenme yaklaşımına yönelik daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları saptanmıştır. Ayrıca sınıflar arası farklılıklara bakıldığında lise 9.sınıfta eğitimine devam eden öğrencilerin lise 10. ve 12. Sınıftaki öğrencilere oranla daha
olumsuz bir tutum içerisinde oldukları tespit edilmiştir
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Fen bilimleri eğitimi alanında içerik analizi çalışmaları dünyada ve Türkiye’de yapılagelmektedir (Tsai & Wen,
2005; Lee, Wu & Tsai, 2009; Sözbilir & Kutu, 2008; Bacanak, Değirmenci, Karamustafaoğlu & Karamustafaoğlu,
2011; Doğru, Gençosman, Ataalkın & Şeker, 2012; Güven, 2014). Bu çalışmalar, en genel anlamda çeşitli bulgularla araştırmaların yönelimlerini ortaya koymaktadır. Örneğin, Tsai ve Wen (2005) yaptıkları içerik analizi çalışmasında, SSCI tarafından taranan üç dergideki (the International Journal of Science Education, Science Education
ve the Journal of Research in Science Teaching), 1998-2002 yılları arasında yayımlanan 802 çalışmayı inceleyerek, fen bilimleri eğitimi alanındaki genel eğilimleri ortaya koymuş, daha sonra ilgili alanda yapılacak çalışmalara
yol göstermeyi amaçlamıştır. Lee, Wu ve Tsai (2009) ise bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir çalışma yaparak, 2003-2007 yılları arasında aynı dergilerde yayınlanan 869 çalışmayı incelemişlerdir. Bağlantılı olan bu iki
çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmacılar, 2000’li yılların başında kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri konularına odaklanırken, 2000’li yılların ortalarında öğrenci öğrenme bağlamları (öğrenme ortamı, fen öğrenmenin duyuşsal boyutları gibi) üzerinde durmuşlardır. Özellikle, ikinci çalışmada, birinci çalışmanın sonuçları
tartışılarak, dokuz yıllık süreçte (1998-2007 arası) fen bilimleri eğitimi alanında yapılan çalışmalarda nasıl bir
süreç izlendiği ilgili kişilerin dikkatine sunulmuştur. Benzer olarak, Sözbilir ve Kutu (2008), Türkiye’de 28 eğitim
araştırmaları dergisinden uygun örneklem yöntemi ile seçilen 413 makaleyi incelemişlerdir. Fen bilimleri eğitiminde yayımlanmış bu makalelerde en fazla nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığını vurgulamışlardır. Bunun
yanında, çalışılan konular arasında “fen konularını öğretme”, “bilime karşı tutumlar” ve “kavram yanılgıları” başlıklarının ön plana çıktığını belirtmişlerdir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, araştırmacılar farklı dergilerde ve yıllarda, farklı değişkenleri ele alarak genel anlamda fen bilimleri eğitimi alanındaki makaleleri ve tezleri
incelemişlerdir. Ancak, bu çalışma, fen bilimleri eğitimi alanında yapılan çalışmaları daha özele indirgeyerek, fen
bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji gibi alt başlıkları aynı çalışma içerisinde ayrı ayrı ele almaktadır. Ayrıca, 20052014 yılları arasında ODTÜ Sosyal Bilimler Ulusal A grubuna dâhil fen bilimleri eğitimi dergilerin seçiminde,
daha önce bu kriteri göz önünde bulundurarak eğitim dergilerini ele alan çalışmalara sıklıkla rastlanmaması fakat
bu gruba dahil dergilerin incelenmesinin gerekli ve önemli görüldüğü düşüncesi büyük bir etken olmuştur. Bu
yayınların genel eğiliminin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Uluslararası indekslerde taranan dergilerin içerik analizi sistematik olarak yapılmış olmasına rağmen, ODTÜ Sosyal Bilimler Ulusal A grubuna dâhil
dergilerin henüz sıklıkla bu şekilde incelenmemiş olduğu görülmekte ve bu bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada on yıl gibi uzun bir zaman diliminde, fen bilimleri eğitimi alanındaki çalışmalar
için genel eğilimler ve gelişmelerin gösterilmiş olması alanda çalışma yapan ve buna istekli araştırmacılara genel
eğilimi göstermek açısından önemlidir. Bu çalışma ile araştırmacıların, belirtilen dergilerdeki son yıllarda yayımlanan makalelerde fen bilimleri eğitimi alanındaki eğilimleri analiz edebilmesi ve aynı zamanda fen bilgisi, fizik,
kimya ve biyoloji eğitimi gibi alanlarla ilgili de verilere ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, fen bilgisi,
fizik, kimya ve biyoloji eğitimi makalelerin farklı değişkenler açısından karşılaştırılması yapılarak da disiplinler
arası farklılıkların ortaya çıkarılması düşünülmüştür. Yukarıdaki çalışmalarda da belirtildiği üzere fen bilimleri
eğitimi alanında son yıllarda artan sayıda makaleler ve tezler bulunmaktadır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen
bir alan yazına sahibiz. Dolayısıyla, yeni yapılacak çalışmalarda özellikle ilgili alan yazında sıklıkla ve nadiren
çalışılan konuları ön plana çıkararak, fen bilimleri eğitimi araştırmacılarına ışık tutacağı düşünülen bu çalışmada
cevabı aranacak araştırma sorusu aşağıdaki gibidir: ODTÜ Sosyal Bilimler Ulusal A grubuna dâhil fen bilimleri
eğitimi dergilerinin 2005- 2014 yılları arasında yayımlanan makalelerin yıllara ve çalışmanın yayın diline, yazar
sayısı, yazarların bağlı bulunduğu kurum ve bölüme, çalışma alanlarına (fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji),sıklıkla ele alınan konulara, araştırma yöntemlerine, yaygın olarak kullanılan veri toplama araçlarına, örneklem ve
örneklem büyüklüğüne ve veri analiz yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? Bu dağılımlar dergilere göre nasıl değişmektedir?Bu çalışmada, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan betimsel içerik analizi yöntemi, çalışmanın amacına uygun olarak kullanılmıştır. Betimsel içerik analizi, birbirinden bağımsız çalışmaların belirli bir çerçevede
bir araya getirilerek, sistematik bir şekilde incelenmesini, eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir
boyutta değerlendirilmesini sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır (Gülbahar ve Alper’den aktaran Tavşancıl & Aslan,
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2001; Yıldırım & Şimşek, 2006; Çalık & Sözbilir’den aktaran, Sözbilir, Kutu & Yaşar, 2012; Lin, Lin & Tsai,
2014; Çalık & Sözbilir, 2014). Bu çalışmada verilerin kodlanması, kategorize edilmesi, tanımlanması ve yorumlanması aşamalarında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de yayımlanan dört temel eğitim bilimleri dergisi on yıl boyunca (2005–2014) incelenmiştir. Seçilmiş olan dört dergi; “Eğitim Araştırmaları Dergisi (EADEJER)”,“Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” (HUEFD), “İlköğretim Online E-Dergi” (IOO) ve“TED
Eğitim ve Bilim Dergisi” (EB)’dir. Çalışmanın örneklemini oluşturan dergiler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi tarafından belirlenen Sosyal Bilimler Ulusal A grubuna dâhil dergi listesinden fen bilimleri eğitimi (fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji) araştırmalarını içeren tüm eğitim dergileri kapsanacak şekilde belirlenmiştir. Çalışmada kullanılacak makalelerin tespitinde araştırmacılar tarafından öncelikle tarama ve seçme ölçütleri
belirlenmiştir. Araştırmaya çevre eğitimi, kitap incelemesi, editöre not ya da çeviri çalışmaları dâhil edilmemiştir.
Taranan makalelerin fen bilgisi, fizik, kimya veya biyoloji eğitimi alanlarından birine odaklanması temel ölçüt
olarak alınmıştır. Bahsedilen dergilere ODTÜ Eğitim Fakültesi ve Merkez Kütüphanesi, ULAKBiM ve Türk Eğitim Derneği ve internetten ulaşılmıştır. Belirlenen ölçütler dâhilinde araştırmacılar dört derginin her bir sayısına
ulaşmış ve bunları tek tek inceleyerek fen bilimleri eğitimi alanında 363 makale belirleyerek bunları tablolaştırmışlardır. Tarama sonucunda belirlenen makaleler, “yayın tarihi”, “yazar sayısı”, “yazar kurumu/kurumları ve
bölümü”, “çalışma dili”, “çalışma alanları (fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji)”, “çalışmanın içeriği”,“çalışmada
kullanılan yöntem” (nitel/nicel/karma), “veri toplama aracı”, “çalışmanın örneklemi, örneklem büyüklüğü ve ” ve
“veri analiz yöntemleri” bakımından incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından bu bölümleri ve bölümlerin alt boyutlarını kapsayan, makalelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir çizelge oluşturulmuştur.Bu çalışmada 2005 –
2014 yılları arasında EB, HUEFD, EJER ve İOO dergilerinde fen eğitimi alanında yayımlanmış 363 makale incelenmiştir. Belirtilen dergilerde yayımlanan toplam fen bilimleri eğitimi araştırma sayısı sistematik bir artış göstermemekle birlikte 2008 ve 2013 yıllarında oldukça az yayın yapıldığı görülmektedir. Fen bilimleri eğitimi çalışmalarının en fazla yayımlandığı yıl ise 2011 yılı olmuştur. Ancak, 2013 yılında bu artışın durduğu hatta yıllar içerisinde 2008 yılı ile birlikte en az çalışmaya rastlanılan yıl olduğu bulgusu dikkat çekmektedir. Çalışma kapsamında
incelenen araştırmaların dili genellikle Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte, sadece HUEFD dergisinde toplam
dört Almanca yayın yapılmış olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında en fazla tek ve iki yazarlı çalışmalara rastlanılmıştır. Bununla beraber en fazla yayın yapılan kurumlar; Hacettepe Üniversitesi, Yurtdışı üniversiteler, ODTÜ,
Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi olmuştur. Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalar fen bilgisi, fizik,
kimya ve biyoloji eğitimi alanlarında yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen tüm dergilerde en fazla yer alan
konu alanı fen bilgisi ve daha sonra biyolojidir. İncelenen her yıl ve dergide fen bilgisi alanında yayın bulunmaktayken, kimi dergilerde belirli yıllarda fizik, kimya ya da biyoloji alanlarında hiçbir yayının bulunmadığı dikkat
çekicidir. En fazla yayın ise 2012 yılında HUEFD’de biyoloji alanında yapılmıştır. İncelenen fen eğitimi çalışmalarında en yoğun olarak öğretme ve öğrenme alanında çalışmaların olması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretimde en sık karşılaşılan çalışmalar yapılandırmacı yaklaşımın, duyuşsal boyutun ve öğretim yöntemlerinin ele alındığı çalışmalardır. Bulgularda en fazla çalışmanın nicel yöntem ile yürütüldüğü ve tarama ve
deneysel yöntemin en sık kullanıldığı belirlenmiştir. İlave olarak, incelenen çalışmalarda kişi sayısının en fazla
26-100 ve 101-300 aralıklarında olması ve veri toplama aracı olarak en çok anket ve başarı testi kullanımı bulguları, yine çalışma sonuçlarında en fazla tarama ve deneysel çalışma yöntemi kullanıldığı bulgusundan kaynaklanmaktadır. Nicel çalışmalarda en fazla betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır, parametrik ve parametrik olmayan
analiz yöntemlerine başvurulurken, parametrik analiz yöntemlerinin daha fazla kullanıldığı görülmüştür.
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Toplum olarak içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmemiz ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız
için üzerinde düşüneceğimiz en önemli konu eğitim sistemidir. Bu alanda birçok çalışma yapılmıştır (Çağıltay,
Çağıltay, Çakıroğlu ve Çakıroğlu, 2001; Tarman ve Baytak, 2011; Wall, Higgins ve Smith, 2005) ve yeni programlar ile yeni projeler hayata geçirilmiştir. Fakat hala istenilen düzeyde sonuçlar alınamamıştır. Bu sorunlar üzerine yapılan çalışmalarda oluşan genel izlenim, başarısızlığın öğrencilerden ya da teknolojik yetersizliklerden kaynaklandığı düşüncesidir. Burada göz ardı edilen önemli bir sorun, problemlerin öğretmen eğitiminde yani eğitim
fakültelerinde aranmamış olmasıdır. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin eski cazibesinden uzaklaşmış olması öğrenci
kalitesini düşürmüş, bu da eğitim başarısına yansımıştır. Teknoloji çağında yaşıyor olmamız ve akıllı tahtalar,
tabletler ve benzer birçok cihazların hızla eğitim ortamına giriyor olması, onları kullanacak olan öğretmenlerinde
bu alanda donanımlı olmalarını gerektirmektedir. İlk tasarımı 1830 yılında yapılan bilgisayarlar günümüze kadar
farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmış ve yeni doğan ihtiyaçlara cevap vermek için de sürekli geliştirilmiştir
(Kaya, 2006). Türkiye’nin bilgisayarlarla ilk olarak 1960’lı yıllarda tanışması ve bilgisayar destekli öğretimde
istenilen seviyede olmaması, Türkiye açısından büyük bir zaman kaybı olmuştur (Engin, Tösten ve Kaya, 2010).
Öte yandan, fen bilgisi konu itibariyle bünyesinde birçok soyut kavram barındırmaktadır. Soyut kavramların somutlaştırılması ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için kavramların birçok duyu organına hitap ediyor olması
gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılan araştırmalar bilgisayar destekli öğretimin tüm bu sorunlara çözüm sunduğunu
göstermektedir. Fakat sınıflarda bilgisayar veya akıllı tahta olması bu sorunları tek başına çözmeyeceği için bunları
kullanacak olan fen bilimleri öğretmenlerinin de bu alanda uzman olmaları ve öğretim yöntemlerinin içerisinde
bilgisayarları etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir çünkü birçok öğretmenin hala bilgisayarları etkili kullanamıyor olmaları oldukça düşündürücüdür (Wall, Higgins ve Smith, 2005). Bu nedenle mevcut çalışma bu problem üzerinde yoğunlaşmış ve fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimi üzerinde durmuştur. Bu çalışmada fen bilgisi
öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma düzeyleri ile bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı hakkındaki bilgi ve
becerilerinin, onların meslek hayatlarına nasıl yansıyacağı araştırılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından
gerekli alan yazın taraması yapıldıktan sonra bir araştırma problemi oluşturulmuş ve çalışma bu araştırma sorusuna
cevap bulmak ve alan yazına yeni bulgular ve sonuçlar sunmak adına gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar ‘Kayseri
Erciyes Üniversitesi 4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar kullanabilme becerileri ve bilgisayar destekli öğretime olan bakış açıları nasıldır?’ sorusuna cevap aramıştır. Araştırmanın alt problemleri ise aşağıdaki
gibidir; •
4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının üniversiteye gelmeden önceki bilgisayar okur-yazarlık
becerileri, onların eğitimde bilgisayarı kullanma düzeylerini ve bilgisayara olan bakış açılarını nasıl etkiler? •4.
Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayları, üniversitede almış oldukları Temel Bilgisayar derslerini gerek bilgisayar kullanabilme düzeyi gerekse öğretmenlik mesleği açısından yeterli görüyorlar mı? Neden? •
4. Sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime olan bakış açıları nasıldır?
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu-bilim deseniyle yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışmaya, Erciyes Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği bölümü 4. Sınıf
öğrencilerinden 4’ü kadın 2’si erkek olacak şekilde altı (6) öğrenci amaçlı örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Ayrıca katılımcıların mezun oldukları lise türü dikkate alınarak Genel Lise ve Anadolu Lisesi mezunu öğrencilerden
seçim yapılmıştır. Katılımcılar; Adem, Burak, Canan, Derya, Ece ve Filiz isimleriyle kodlanmıştır. Veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından gerekli alan-yazın taraması yapıldıktan sonra 13 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmada görüşme
yönteminin kullanılmasının sebebi, katılımcıların konu hakkındaki görüşlerini görüşme soruları ve bunlara ilaveten sonda sorularıyla detaylıca öğrenmeye çalışmaktır. Araştırma öncesinde ve görüşme sırasında katılımcılardan
sözlü olarak izin alınmış, kimliklerinin gizli tutulacağı ve hiçbir şekilde isimlerinin açığa çıkarılmayacağı taahhüt
edilmiştir. Elde edilen veriler yine nitel veri analizi olan betimsel analiz yöntemiyle kodlara ayrılmış ve oluşturulan
kodlardan temalar elde edilmiştir. Oluşturulan temalar; “Bilgisayarla tanışma ve kullanma amacı, Bilgisayar kur-
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suna katılım, Üniversiteye gelmeden önce bilgisayar kullanma sıklığı, Üniversiteye başlamadan önce kendi bilgisayarına sahip olma, Temel bilgisayar dersinin yeterliliği, Pedagojik formasyon derslerinin bilgisayar kullanımına
etkisi, Herkes bilgisayar kullanmasını bilmek zorundadır düşüncesine katılım, Bilgisayar destekli eğitimin avantaj
ve dezavantajları, Bilgisayar ve programlarını kullanma düzeyi, Öğretmenlik yıllarında bilgisayar kullanımı, Öğretmenin bilgisayarı kullandığı alanlar, Bilgisayar destekli eğitimin sosyal-iletişim ve sağlık yönünden zararları,
Tablet hakkındaki düşünceler’ dir. Çalışmanın iç geçerliğini arttırmak için katılımcılar ile uzun süreli etkileşim ve
görüşme sırasında sıklıkla katılımcı teyidi sağlanmıştır. Görüşme sorularının oluşturulması, verilerin analiz edilmesi ve bulguların verilmesinde uzman görüşü alınmıştır. Çalışmanın iç güvenirliğinin sağlanması için de bulguların yorum yapılmadan olduğu gibi aktarılmasına özen gösterilmiştir. Tema ve kodların oluşturulmasında bir fen
bilgisi öğretmeni ve üç fen eğitimi uzmanından görüş alınmıştır.
Katılımcılardan Ece ve Filiz üniversiteye gelmeden önce bilgisayar programları üzerine bir kursa katılmış fakat
elde edilen bulgular kursa katılan adayların bilgisayarı derslerinde ve ödevlerinde daha başarılı kullanabildiği sonucu doğurmamıştır. Burak dışında diğer tüm görüşmeciler üniversitede almış oldukları bilgisayar dersini yetersiz
bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu yetersizliği Derya ve Filiz ders öğretmeninin donanımsızlığına, Adem, Canan
ve Ece öğretim üyesinin anlatım yöntemine bağlamışlardır. Derslerin uygulamadan ziyade teorik geçtiğini söylemişlerdir. Bir başka bulgu olarak, öğretmen adaylarından Filiz dışındaki tüm katılımcılar alan eğitimi derslerinde
verilen ödev, etkinlik veya projelerin bilgisayar kullanma düzeylerine, Adem, Canan, Ece ve Filiz’ de fen bilgisi
öğretmenlik alan becerilerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların hepsi fen derslerinin bilgisayar destekli öğretim yaklaşımıyla daha etkili hale geldiğini ifade etmişler, Adem, Burak ve Derya bu yaklaşımın
hiçbir dezavantajı olmadığını, Burak ve Filiz dezavantajı ders öğretmeninin kendisinin yaratacağını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan Filiz ve Canan dışındakiler fen dersliklerinde mutlaka bilgisayar bulunması gerektiğini,
Filiz ve Canan ise sınıflarda bilgisayarın olsa iyi olacağını ama olmaması durumunda da fen derslerinin aktif bir
şekilde yürütülebileceğini söylemişlerdir. Son olarak “Fatih Projesi” kapsamında her öğrenciye bir tablet dağıtılmasına sadece Adem olumlu yaklaşmış, diğer katılımcılar bu projenin faydalı olmayacağını veya zararlarının daha
büyük sorunlara yol açacağını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim fakültelerinde verilen bilgisayar derslerinin içeriğinin öğretmenlik yeterliği açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının bilgisayarları derslerinde çok iyi bir şekilde
kullanabiliyor olması gerekmektedir. Üniversiteye gelmeden önce bilgisayar ve bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanamayan öğretmen adaylarının alan eğitimi derslerinde karşılaştıkları ödev ve projelerde de sıkıntıya
düşmeleri kaçınılmazdır. Yapılan bu araştırmada katılımcılar bu derslerde karşılaştıkları zorlukları ya kendi başlarına ya da arkadaşlarından yardım alarak halletmek zorunda kaldıklarını söylemişlerdir. Bu yönüyle katılımcıların birçoğu bilgisayar programlarını “Temel Bilgisayar” dersinde değil, alan eğitimi derslerindeki ödev ve projelerinde kendi başlarına öğrenmiş olduklarını ifade etmişlerdir. Adayların hepsi bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı hakkında “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinde bilgi sahibi olmuşlardır. Fakat yapılan görüşmelerden çıkan
sonuçlara göre katılımcıların bilgisayar destekli öğretimden anladıkları sadece bilgisayar eşliğinde ders anlatılması
veya akıllı tahtalarla ders işlenmesi olarak görülmüştür. Araştırmada çıkan bir diğer sonuç ise, katılımcılardan
sadece Adem’in “Fatih Projesi” kapsamında dağıtılan tabletleri faydalı bulduğu, diğer katılımcıların ise bu projenin amaçlanan hedeflere ulaşamayacağı düşüncesinde olmalarıdır. Buna gerekçe olarak ise katılımcılar, tabletlerin
çocuklarda sosyal-iletişim ve sağlık yönünden birtakım problemlere yol açacağını ve bu problemlerin projenin
faydalarını gölgede bırakacağı fikrini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar öğrencilere tablet dağıtmak yerine fen
bilimleri derslik ya da laboratuarlarının bilgisayar veya akıllı tahtalarca donatılmasını ifade etmişlerdir. Araştırmacılar, lisans döneminde bilgisayar destekli öğretim adı altında zorunlu ya da seçmeli bir dersin verilmesi gerektiği görüşündedirler ve bu dersin bilgisayar ve fen eğitimi alanında uzman kişilerce verilmesini önermektedirler.
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Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Başarısına Etkisi
Sinan AKTAŞ
Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN
Kastamonu Üniversitesi

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 öğretim yılının başında ilköğretimmüfredatı değiştirilerek Fen Bilgisi dersinin adı Fen ve Teknoloji dersi olmuş; 2005-2006 öğretim yılında da yeni ilköğretim müfredatı,
resmi olarak bütün okullarda uygulanmaya ve yeni programa göre yazdırılan ders kitapları okutulmaya başlanmıştır. Bu yeni hazırlanan programda geleneksel yaklaşımdan farklı olarak yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim
içerisinde etkinliklere önem verilmiştir. Bu etkinliklerde, öğretmenin rolü; bilgiyi öğrenciye pasif olarak aktarmak
yerine, öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak, onları yönlendirerek öğrenmelerine uygun ortamlar hazırlamak ve etkinlikleri onların yapmalarını sağlamaktır. Bu öğrenme ortamlarını oluşturabilmek ve öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için değişik öğretim yöntemleri içerisinde teknoloji de kullanılarak
öğrenciyi merkeze alabilecek düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlama açısından çok önemli görülmektedir. Bir öğrenme etkinliği ne kadar çok duyu
organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli olmaktadır. Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;
Okuduklarının %10’ unu, İşittiklerinin %20’ sini, Gördüklerinin %30’unu, Görüp işittiklerinin %50’ sini, Söylediklerinin %70’ ini, Yapıp söylediklerinin %90’ nını hatırlamaktadırlar (Çilenti, 1991, s. 36). Görüldüğü gibi öğrenme faaliyetinde ne kadar çok duyu organı devreye girerse hatırlama oranı o kadar artıyor. Bu nedenle öğrencilerin öğrendiklerini daha çok hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı öğretme durumunun düzenlenmesi
önemli görülmektedir. Bu öğrenme ortamlarından biri de Akıllı Tahtaların (AT) kullanıldığı ortamlardır. AT’lerin
okullarda kullanılmaya başlanması 1990’lı yıllara rast gelmektedir (Beeland, 2002). AT’ler birçok ülkede eğitim
sisteminin içine dâhil edilmiş durumdadır. Özellikle Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde okullarda büyük
oranlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde ise; 2002 yılında MEB, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında başlayan ve halen
Dünya Bankası destekli okullarda oluşturduğu Bilişim Teknolojileri (BT) sınıflarına AT’yi dâhil etmesiyle AT
yaygınlaşmaya başlamıştır. FATİH projesi kapsamında, TÜBİTAK’ın büyük katkı sağladığı, teknik altyapının
oluşturulup hayata geçirilmesinden sonra tüm okullarda çok fonksiyonlu yazıcı, kamera her sınıfta AT ve kablolu
internet bağlantısına erişim olacağı belirtilmektedir. Akıllı tahta kullanımının Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesini öğrenmelerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada ön-test, sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.Deneysel desenler, iç geçerliliği korumak için dışsal değişkenlerin kontrol altına alındığı, bağımlı değişkenler üzerinde ölçme yapılan ve değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini bulmayı amaçlayan araştırma desenleridir (Büyüköztürk, 2001). Bu çalışmada, 7. sınıf fen ve teknoloji
dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinin öğretiminde, akıllı tahta destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi 2005 Fen ve Teknoloji Eğitim Programı ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma için; Kastamonu ili Vali Aydın Arslan Ortaokulu 7. sınıflarından iki şube seçilmiştir. Bu şubelerden biri (7-B) AT destekli
öğretim yönteminin uygulanacağı deney grubu (N=37), diğeri ise (7-A), 2005 Fen ve Teknoloji Programına göre
derslerin işleneceği kontrol grubu (N=38) olarak belirlenmiştir.Veri toplama aracı olarak yaşamımızdaki elektrik
ünitesi ile ilgili 25 soruluk bir başarı testi kullanılmıştır. Uygulama süresi haftada 4 saat olmak üzere 16 saattir. 4
hafta boyunca, kontrol grubundaki öğrencilere yaşamımızdaki elektrik ünitesi 2005 Fen ve Teknoloji Eğitim Programına göre işlenirken, deney grubu öğrencilerine ise aynı ünite akıllı tahta etkinlikleri ile desteklenerek işlenmiştir. Grupların bilgi bakımından denkliğini ölçmek için hazırlanan başarı testi ön-test olarak uygulanmıştır. Uygulama bittikten sonra, her iki grubun başarılarını ölçmek için aynı test son-test olarak uygulanmıştır ve elde edilen
veriler, SPSS 20 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi
kullanılmıştır. Buna göre, akıllı tahta destekli derslerin işlendiği deney grubu öğrencilerin ön-test puan ortalaması
10,81 iken, son-test puan ortalaması 19,11 olmuştur. Bu da yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretilmesinde akıllı
tahta kullanımının başarıya olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak deney grubu öğrencilerine
yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretilmesinde akıllı tahta desteğinin akademik başarıya olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerinde Bulundukları Okullardaki Labaratuvarlardan Yararlanma Durumları
Nilgün BAKKALOĞLU
MEB

Gelişen teknoloji ve hayatımıza getirdiği katkılarla birlikte fen öğretiminin dünyadaki değeri gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz de teknolojideki ve dünyadaki bu hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla kısa bir süre önce
fen ve teknoloji programını değiştirmiş ve bu programla fen okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir (MEB,
2005). Yapılan araştırmalarda sınıf öğretmenlerinin çoğunun fen derslerini öğretmeye karşı pozitif tutum sergilemedikleri ve bu tutumları sınıflarındaki öğrencilere de yansıttıkları belirtilmiştir (Stollberg, R., 1962; Pedersen,
J.E., & McCurdy, D.W., 1992; Boud, D., Dunn, J., & Hegarty-Hazel, E., 1986; Scharmann, L.C., & Orth Hampton,
C.M., 1995). Bunun en önemli nedeni, diğer derslere kıyasla Fen Bilgisi dersinde laboratuvar uygulamalarının
olmasıdır ki, birçok sınıf öğretmeni laboratuvar uygulamaları konusunda kendisini yeterli görmemektedir. Buna
karşın, yeni fen ve teknoloji programıyla yapılmak istenen ezberciliğe dayanan içeriği değiştirerek, öğrencilerin
bilgiyi aktif olarak kendilerinin oluşturmalarını sağlamaktır.Öğrencilerin fen kavramlarını anlamlı bir şekilde öğrenebilmesi için öğrenci merkezli etkinlikler ve laboratuvar uygulamaları çok önemlidir (Bozdoğan & Yalçın,
2004; Dindar & Yaman, 2003; Şimşekli & Çalış, 2008; Uluçınar, Doğan & Kaya, 2008; Uluçınar, Cansaran &
Karaca, 2004). Laboratuvar uygulamaları, öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme, el becerilerini kullanma
ve iletişim becerilerini geliştirmesine imkan sağlamakta ve böylece öğrenilen kavramlar daha anlamlı ve kalıcı
hale gelmektedir. Ayrıca laboratuvar uygulamaları öğrencilerin fene ve bilim insanına ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktadır (Hofstein, A., & Lunetta, N.N., 2004). Fen laboratuvarı uygulamalarının verimliliğine,
öğretmenin inanç ve davranışlarının yanısıra laboratuvar ortamı ve öğrenci faktörlerinin de önemli etkisi olduğu
belirlenmiştir (Hofstein, A., & Lunetta, N.N., 1982; Uluçınar, Ş., Cansaran, A., & Karaca, A., 2004). Bu nedenle
bu çalışmada 4. ve 5. sınıf düzeyinde fen ve teknoloji dersini veren sınıf öğretmenlerinin bulundukları okullardaki
labaratuvarların genel durumları ve öğretmenlerin bunları kullanma durumları araştırılmıştır. Öğrencilerin ilköğretimde fen konularıyla ilk karşılaştıkları 4. ve 5. sınıflar öğrencinin derse olan tutumu bakımından hayati bir
öneme sahiptir. Öğrencilerin bu sınıflarda fen ve bilimle ilgili öğrendiklerinin ve bu derse karşı geliştirdikleri
hislerinin ilerideki fen eğitimlerinde etkili olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ilköğretimin ilk kademesindeki fen öğretimini gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin konuya gereken önemi vermeleri çok önemlidir. Ayrıca
sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi konuları ve laboratuvar uygulamaları hakkında daha fazla bilgi ve deneyime sahip
olmaları gerekmektedir. Bu konudaki sıkıntı üniversitelerde labaratuvar uygulamalarının artırılmasıyla ve hizmetiçi eğitim seminerlerinin verilmesiyle bir ölçüde giderilebilir. Bu araştırma genel olarak, “Fen ve teknoloji derslerine giren sınıf öğretmenleri; öğrencinin fen ve teknoloji dersini sevmesi ve bilime olan tutumlarını olumlu yönde
etkilemede büyük öneme sahip olan labaratuvar uygulamalarını ne derece uygulayabilmektedirler?” sorusuna yanıt
aramaktadır. Bu genel soru içeriğinde aşağıdaki soruların yanıtlanması da hedeflenmiştir: 1. Bulunduğunuz okuldaki labaratuvar koşulları nasıldır? Laboratuvar uygulamalarıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? 2. Fen ve teknoloji
derslerinde daha çok hangi yöntemi, ne sıklıkta kullanırsınız? 3. Labaratuvardaki tüm araç-gereçler hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 4. Size göre okulunuzdaki labaratuvar uygulamalarını güçleştiren etmenler nelerdir?Araştırmanın Modeli İlköğretim 4. ve 5. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde bulundukları okullardaki labaratuvarların durumlarını araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada
nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışma,
nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Grubu Çalışma
grubunu 2010-2012 eğitim öğretim yıllarında Ankara ilinde bulunan ilköğretim okullarında görevli 4. ve 5.sınıfları
okutan altı sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamıştır.
Örneklemin seçilmesinde öğretmenlerin gönüllü olması ve onlara ulaşılabilirlik göz önünde bulundurulduğu için
örneklem grubunun küçük olmasına dikkat edilmiştir. Verilerin Toplanması Çalışma için oluşturulan görüşme
formu, araştırılan konuyu derinlemesine inceleyecek şekilde geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış olan görüşmeler
için Ankara ilinde bulunan ilköğretim okullarında görevli olan altı sınıf öğretmeni gönüllülük ilkesine dayanarak
seçilmiştir. Seçilen öğretmenlerle ortalama 20 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için araştırmacıların, araştırmaya katılan tüm öğretmenlere mümkün olduğu
kadar eşit muamele etmesi ve uygulamalardan mümkün olduğunca çok ve doğru veri elde etmesi gerekmektedir
(Denzin ve Lincon, 2000). Bu yüzden sınıf öğretmenlerine aynı sorular aynı sözcüklerle ve aynı şekilde sorulmuştur. Görüşme soruları oluşturulduktan sonra gerçek çalışmaya başlamadan önce ön uygulama yapılarak zorluklar
tespit edilmiştir. Bu ön uygulama sonucu, sorular araştırmacı tarafından yeniden düzenlenmiştir. Veri toplama
aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme sorularının iç ve dış geçerliği ve güvenirliğini araştırmanın
tüm aşamalarına ilişkin bilgi verilerek ve yöntem çeşitlemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Veri Analizi Araştırmacının, katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler, ses kayıt cihazıyla, katılımcıların onayı alınarak kaydedilmiştir. Görüşmeler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Görüşme Formu’na
bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler, metne dönüştürülmüştür. Daha sonra
metinler katılımcılara verilerek, kayıtların yanlışsız ve eksiksiz olduğu doğrulanmış ve bu yolla verilerin güvenirliği sağlanmıştır. Görüşmeler, araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formuna bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra, görüşme soruları tek tek ele alınarak, her soru için verilen tüm
yanıtlar doğrultusunda seçenekler sıralanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda her bir soru maddesi ile ilgili yanıt
seçeneklerinin yazılı olduğu “Görüşme Kodlama Anahtarı” hazırlanmıştır. Uygulama sonrasında, görüşme kodlama anahtarları ve görüşme dökümleri araştırmacı ve konu ile ilgili uzmanlar tarafından ayrı ayrı okunarak “görüş
birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışma için güvenilirlik
% 90 bulunmuş ve araştırma güvenilir kabul edilmiştir.Çalışmada fen bilgisi derslerinin labaratuvarda değil çoğunlukla sınıfta yapıldığı öğretmen görüşleriyle belirlenmiştir. Okullarda labaratuvarların bulunmaması, kullanılabilir durumda olmaması veya kapalı, kilitli ve terkedilmiş durumda olmasından dolayı derslerin sınıfta yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin fen derslerine hazırlanırken kitaplara bağlı kaldıkları, fen derslerinde
laboratuvar uygulamalarında tedirginlik yaşadıkları, lisans eğitimleri sırasında aldıkları laboratuvar uygulamalarının yetersiz olduğu, görevli oldukları okullarda fen laboratuvarlarının olmadığı, olsa bile donanım bakımından
yeterli durumda olmadıkları saptanmıştır. Öğretmenler, fen bilgisi derslerini öğretirken genellikle anlatım, soru
sorma ve deney etkinliklerini kullanmakta; kavram haritaları hazırlama, araştırma projeleri, poster hazırlama gibi
yöntem ve teknikleri fazla kullanmamaktadır. Öğretmenler fen bilgisi dersinde, sıklıkla kullandıkları araç-gereçleri, kolay bulunmasına ve ucuz olmalarına göre seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu bulgulara göre, öğretmenlerin fen
bilgisinde daha çok gösteri deneyleri ile yetindikleri, araç-gerece ulaşamadıkları durumlarda ise deney yapmadan
konuyu işledikleri belirlenmiştir.
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunları ivmelenerek artmakta ve tüm canlıları hatta cansız unsurları dahi tehdit eder hale gelmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri ise şüphesiz enerji tüketim sorunudur.
Dünya nüfusunun artışı, teknoloji kullanımının artması ve insanların rahat bir yaşam için daha fazla enerji kullanma eğiliminde olması enerji tüketimini her geçen gün artırmış ve enerji sorunu artık küresel bir sorun haline
gelmiştir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke, enerji sorununu nükleer enerji ile çözmeye çalışırken,
bunun doğuracağı sorunlar ile ilgili çözüm bulmaya çalışmak ayrı bir enerji harcamasını da beraberinde getirmektedir. Bu noktada özellikle temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili kullanımı hem çevre hem de kalkınma
açısından son derece önemlidir (Güneş, Alat ve Gözüm, 2013). Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerine fosil
yakıtlarının kullanılması sonucu ortaya çıkan olaylar, reaksiyonlar ve bunların etkileri en çok fen bilimlerinin konu
alanına girmektedir. Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları konusu, 8. sınıf Fen Bilimleri dersi müfredatında
yer almaktadır. Ancak bu konu öğrencileri aktif kılmadan ve sadece teorik bilgiler verilerek işlenmektedir. Bu
durum ise birey ve toplum yaşamının sürekliliği açısından çok önemli olan enerji konusunu öğrencilerin zihinlerinde yapılandırmalarını güçleştirmektedir. Nitekim yenilenebilir enerji konusu ve çevre ile ilgili eğitim alanında
yapılan çalışmalar da okullarda bu konuda verilen eğitimin bilgi ağırlıklı olduğunu, edinilen bilgilerin davranışa
dönüştürülemediğini göstermektedir (Pooley ve O’Connor, 2000; Erten, 2002; Yılmaz, Morgil, Aktuğ ve Göbekli,
2002; Uzun ve Sağlam, 2005; Erten, 2006; Uzun ve Sağlam, 2006). Halbuki enerji kullanımı ile ilgili sorun yaşayan ülkemiz için, enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji konusunda bilinçli bireyler yetiştirmenin
önemi göz önüne alındığında; bu konunun öğrencilerin aktif rol alacağı teknoloji destekli uygulamalarla somutlaştırılarak öğretilmesi iyi bir yol gibi görünmektedir. Bu nedenle günümüzün en önemli teknoloji destekli aktif
öğrenme uygulamalarından biri olan robotiğin bu probleme çözüm sunacağı, böylece öğrencilerin yenilenebilir
enerji kaynakları konusunda edindikleri teorik bilgilerin gerçek yaşamda da karşılık bulacağı düşünülmektedir.
Fen eğitiminde robotiğin öğrencilerin eğlenerek, yaparak yaşayarak ilk deneyimler kazanması ve teknolojiyi kullanma düzeylerinin artması açısından çok olumlu etkileri bulunmaktadır. Robotik ile ilgili ulusal ve uluslararası
alan yazın incelendiğinde; özellikle fen bilimleri müfredatında yer alan “Kuvvet ve Hareket”, “Madde ve Isı”,
“Işık ve Ses” gibi ünitelere robotiğin entegre edildiği çeşitli çalışmalara (Hacker, 2003; Cameron, 2005; Teixeira,
2006; Silva, 2008; Baptista, 2009; Koç-Şenol, 2012; Kılınç, 2014; Okkesim, 2014) rastlanmakta olup, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konusunda bu tür bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda özgün nitelikte olan bu
çalışmanın amacı, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konusunun öğretiminde robot teknolojisi destekli, öğrencilerin aktif olarak çalışabildikleri, çevre bilincini artırmayı amaçlayan bir araştırma ve öğrenme ortamı oluşturularak
ve bu ortamın etkililiğinin incelenmesidir. Bu çalışma gerek robotik destekli uygulamaların fen bilimlerindeki
farklı konulara entegre edilmesi gerekse yenilenebilir enerji gibi ülkemizin geleceği için oldukça önemli olan bir
konuda farkındalık yaratması açısından ayrı bir değere sahiptir. Araştırmada yarı deneysel yöntemin tek gruplu ön
test-son test deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin Kayseri İli’ndeki bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 8. sınıf öğrencilerinden (N=40) oluşmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak yenilenebilir
enerjiye yönelik düşünce ve davranış alt boyutlarından oluşan “Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Tek gruplu ön test-son test yarı deneysel desen modeline göre, deney öncesinde belirlenen çalışma grubuna ön
testler uygulanmıştır. Daha sonra müfredattaki “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konusu temel alınarak robotik
desteği ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bir robot yapılmaya karar verildiğinde karşılaşılan en temel problem robotun mekanik tasarımıdır. Bu probleme en temel çözüm Lego Mindstorms gibi hazır setler yardımıyla bir
robot oluşturmaktır. Bu araştırmada yapılan etkinliklerde de Lego Mindstorms EV3 adı verilen robotik seti ve
yenilenebilir enerji eklenti paketi kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle Lego Mindstorms EV3 ve yenilenebilir
enerji eklenti paketinin çalışma ortamındaki donanımsal ve yazılımsal bileşenleri öğrencilere tanıtılmış, öğrencilerin robotik teknolojisi ile neler yapabileceklerine ilişkin çeşitli örnekler gösterilmiştir. Daha sonra çalışma grubu
kendi içinde 4 kişilik gruplara ayrılarak etkinliklerin uygulanmasına geçilmiştir. Uygulamalar on hafta boyunca
devam etmiştir. Deney süreci sonunda ise başlangıçta uygulanan testler öğrencilere tekrar uygulanmış, öğrencilerin son düzeyleri belirlenerek deneysel çalışma tamamlanmıştır. Son olarak, uygulamadan elde edilen veriler SPSS

989

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
paket programı kullanılarak betimsel ve açıklayıcı istatistikler ile analiz edilerek, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.Çalışma sonunda, toplumun geleceği açısından büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji konusunda robotik
uygulamalarının yapılması ile öğrencilerin bu konuya yönelik tutumlarında anlamlı bir artış gözlenmiştir. Morgil
ve arkadaşları (2006) ile Oskay’ın (2007) teknoloji destekli öğrenme uygulamalarının öğrencilerdeki yenilenebilir
enerji farkındalığını artırdığını ifade eden çalışma sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. Sonuç olarak
yapılan bu çalışma ile öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini ve çevreye olan katkısını daha iyi kavradıkları, bu konuda daha çok bilinçlendikleri söylenebilir. Bu araştırma Erciyes Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBA-2014-5405 kodlu proje ile desteklenmiştir.
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Bu çalışma, fen bilgisi öğretiminde basit araç gereçler kullanılarak tasarlanan fen deneyleri yönteminin, yeni programda kullanılan öğretim yöntemlerine göre öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada,
evrenden alınacak modelin var olan durumu ortaya koyabilmesi için nicel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Bu model ile Fen ve Teknoloji dersinde uygulanacak olan hands-on science yöntemine dair
öğrenci görüşleri hakkında bir durum tespiti amaçlanmıştır ve öğrencilere bir görüş anketi uygulanmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılında, Kocaeli ili Merkez ilçesinde bulunana bir ortaokulda okuyan 27 adet 6. Sınıf
öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma için “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi seçilmiştir. Seçilen grup yüksek
lisans tez çalışmasının deney grubunu oluşturmaktadır. Deney grubunda “hands-on science yöntemi”, kontrol grubunda yapılandırmacı yaklaşım gereğinde uygulanan yöntemler kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası her iki
gruba da başarı testi ve bilimsel süreç becerileri testi verilmiş, elde edilen veriler SPSS paket programında “t-testi”
tekniği ile değerlendirilmiş ve tez çalışmasında açıklanmıştır. Bu çalışmada ise konu alınan grup deney grubunun
yaptığı çalışmalara yöneliktir. Yarı deneysel yöntemin dışında çalışmada deney grubu öğrencileri için araştırma
konusunda kullanılan yöntem ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak öğrenci görüşlerini ele alan bir değerlendirme
anketi, deney föylerindeki deneyle ilgili görüş ve eleştirileri içeren değerlendirme formu uygulanmıştır. Deney
grubunda bulunan öğrencilere verilen deney formalarının sonunda her bir çalışmayı değerlendirebilecekleri bölümler ve tüm çalışma tamamlandıktan sonra uygulanan görüş anketleri değerlendirilmiştir.Yapılan betimsel analizlerden elde edilen sonuçlar, hands-on science yönteminin kullanıldığı fen bilimleri öğretiminin, öğrencilerin
görüşlerini yansıttıkları değerlendirme anketi, değerlendirme formunda belirttikleri üzere; -Konuları daha iyi anladıklarını, -Yaratıcılıklarını geliştirdikleri, -Yeteneklerini geliştirdiklerini, -Kendilerini bir bilim insanı gibi hissetiklerini, -Konuyu daha kolay kavradıklarını, -Ezberi ortadan kaldırdığını, -Yöntemin oldukça eğlenceli bulduklarını, -Bilim içerikli yayınlara yöneldiklerini, - İşledikleri konularda başka hangi deney düzene gerçekleştirebileceklerini düşündüklerini, -Fenin günlük hayatın bir parçası olduğunu farkettiklerini, belirtmişlerdir. Fen eğitimde
laboratuvar yöntemi içerisinde hands-on science yönteminin; pratik uygulanıyor olabilmesi, öğrencileri merkeze
alabilmesi, kısıtlı malzemeler ile tüm grubu içine alabilecek düzeneklerin tasarlayabilmesi, ev çalışması olarak
öğrenciye verilebilmesi açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Bu araştırmada problem durumu, önceki alan yazına dayanarak Astronomi Ve Uzay Bilimleri Dersinde öğrencilerin gökküresi konusunu hayal etmelerinde zorlanmaları, gökküresi problemlerini hesaplamada ve öğrenmede
zorluk çekmelerinin var olmasıdır. Baylon, Torres’e (2008), göre öğrencilerin denizcilik akademisindeki derslerde
göksel koordinatlarla başa çıkamayacakları düşünülmüştür. Çünkü öğrenciler görselleştirme ve hayal kurma ile ne
öğreneceklerini ve neyi hesaplayacakları konusunda zorlanacaklardır. Bunun nedeni çok temel bir konu olan izdüşümün değerinin anlaşılmış ve izdüşümünün anlaşılan bir konu olmamasına bağlanmıştır. Öğrencilerin derin
gökküresi üzerinde, tek boyutlu düz yüzeylerdekinden daha iyi anladıkları ileri sürülmüştür. Konuya dair örneklerin beyaz tahta üzerinde projeksiyon ile yansıtılarak çözülebildiği ve tartışıldığı belirtilmiştir (Baylon, Torres,
2008). Araştırma sürecinde uygulamalar akıllı tahta üzerinde yapılmıştır. Üç boyutlu düşünce yolu ile algılanıp
öğrenilecek olan konu olarak gökküresi seçilmiştir. Gökküresi konusunun seçilmesinin nedeni, bu konunun temelini oluşturan standart gökküresi çiziminin iki boyutta olup, üç boyutlu görsel uzayı resmetmesi ve gök cisimlerinin
görülebilen ve görülemeyen üç boyutlu uzaysal hareketlerini içeriyor olmasıdır. Gökküresi teknik bileşenleri olan
ufuk, ufuk düzlemi, saat açısı, azimut, yükseklik gibi kavramların hesaplanması özellikle uzunluklar arasında ve
bileşenlerin izdüşümleri arasındaki açıların görülmesi ve bu açıların hesaplanmasından oluşur. Bu hesaplamaların
yanında gök cisimlerinin hareketlerinin ve gökküresindeki sanal hareketlerinin akılda canlandırılması, düşünülmesi öğrencilerin zorlandıkları unsurlar olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin, üç boyutlu kavramların ait iki boyutlu şekiller yoluyla ve tanımlar ile yapılan sunumlarında, üç boyutlu kavramları akıllarında canlandırmalarının
sağlanmadığı düşünülmektedir. Araştırmada Astronomi ve Uzay Bilimleri ders kitabında yer alan yersel ve göksel
koordinat sistemlerindeki şekillerde, öğrencilerin görsel algılamalarına, görsel düşünmelerine ve akıllarında canlandırmalarına ait sorunlar bir problem durumu olarak ele alınmıştır. Buna göre: 1) Gökküresindeki bir doğru ya
da bir yüzey üzerindeki hareketler ve gökküresi üzerindeki yıldız gibi bir bileşenin yer değiştirme açısının belirlenmesinde, 2) Gökküresindeki bir yüzey üzerindeki cismin hareketinin, başka bir yüzey üzerindeki izdüşümünün
alınmasında, hesaplanmasında ve anlaşılmasında, 3) Gökküresindeki bir düzleme, belirli bir açı yapan doğrunun
ya da yüzey ayrıtının uzunluğun algılanmasında ve hesaplanmasında, Öğrencilerin zorluk çektikleri söylenebilir.
Bowditch’in (1995, akt. Baylon, Torres, 2008) çalışmasına göre, öğrencilerin gökküresi konusunu öğrenmeleri
sırasında, öğrencilerin gökküresinde konumsal olarak en yaygın şekilde karşılaştıkları sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1) Gökyüzünde gözlemlenen olayların, bir çizgiye indirgenmesinde, (Yükseklik, deklinasyon ve meridyen açısı göz önüne alındığında, yükseklik ve azimut açısının hesaplanması.) 2) Bilinmeyen gökcisimlerinin belirlenmesinde. Bilinmeyen bir gök cisminin tanımlanması için, enlem yükseklik ve azimut açısı, verildiğinde, deklinasyon ve meridyen açısını bulunmasında. 3) Yükseklik bilindiği zaman azimutun bulunmasında, (Meridyen,
deklinasyon ve yükseklik açısı göz önüne alındığında, azimut açısını bulunması.) Özetlemek gerekirse, gökküresinin anlaşılmasında sözel tanımlar ve kitaplardaki açıklamalar eksik kalmaktadır. Gökküresi ünitesinin ilk konusu
temel ve görsel olarak insanın bakış açısına yakın olduğu için anlaşılması en kolay olduğu düşünülen ufuksal
koordinat sisteminde, gökküresinin temel bileşeni olan ufuk düzlemidir. Ufuk düzlemi üzerinde ölçülen azimut
açısı kitap anlatımında ölçülme yönü belirtilmekle birlikte, ölçülmenin başlangıç noktası belirtilmeyerek, bunu
okuyan öğrencide kazanım oluşturmayıp soru işareti oluşturduğu düşünülmektedir. Ve bu problem durumlarına
bağlı olarak gökküresi konusunun akıllı tahta uygulamaları ile öğrencilerin görsel düşüncelerine etkisinin nasıl
olduğu bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Akıllı tahta uygulamalarının kullanımının, öğrencilerin görsel
düşüncelerine etkisinin nasıl olduğu araştırılması gereken bir durumdur. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma konusu, akıllı tahta uygulamalarıyla ilgili yapılan araştırmaların nicel olarak sayısının
azlığı nedeni ve yine akıllı tahtanın çok sayıda sınıfta etkin kullanılmaması nitel araştırma örnek olay çalışması
yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada küçük gurup çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ise şu
aşamalara uygun olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı öğrenciler, 2012- 2013 eğitim – öğretim yılında,
İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir ilçede bulunan özel bir kolejin, Fen ve Teknoloji Lisesinin 10. Sınıf, Fen alanındaki A şubesinden seçilmiştir. Bahsi geçen sınıf 15 kişiden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden dördü ile ön testler
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ve akıllı tahtada dinamik uygulamalar yapıldıktan sonra ön görüşme yapılmıştır. Ana çalışma için seçilen çalışma
grubu üç erkek öğrenciden oluşmaktadır. Derslere tam katılım sağlayan öğrencilerden seçilen bu üç öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu üç öğrenciye son test uygulanmıştır ve son görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen
öğrenciler: Öğrenci 1, öğrenci 2, öğrenci 3, öğrenci 4 şeklinde kodlanmıştır. Yaşları 16’dır. Veri toplama yöntemi
olarak testler, bireysel ve küçük gurup görüşmesi ve ders anlatım sırasında video kayıtları ile gözlem yapılmıştır.
Veri toplama araçları: Testler, ses ve video kayıt cihazları ile mülakattır. Veri toplama aracı olarak çalışmamızda
görüşme tekniği önemli yer tutmuştur. Veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada görüşme türü olarak
ise yarı yapılandırılmış veri toplama yöntemi kullanılmış ve her görüşülen için özel sorular oluşturulmuştur.Araştırma uygulama sürecinde ve görüşme sırasında veri toplama aracı olarak yazılı test soruları kullanılmıştır. Test
soruları araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve uzman onayı alınmıştır. Test sorularının analizi yapılmıştır, görüşme sorularının analizi betimsel analiz olarak yapılmıştır.Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin görsel düşünme sürecine olumlu yönde destek verdiği ve öğrencilerin görsel düşünmelerini desteklediği söylenebilir. Öğrencilerin, akıllı tahtadaki üç boyutlu dinamik uygulamalar ile üç boyutlu şekillerin hareketlerini ve ayrıtlarını,
bileşenlerini farklı açılardan görebildikleri ileri sürülebilir. Üç boyutlu dinamik uygulamaların, öğrencilerin şekil
bileşenlerinin hareketlerini ve bu bileşenlerin farklı açılardan görmelerini sağlayarak onların üç boyutlu düşünmelerini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin şekilleri görsel olarak algılamalarını sağladığı, şekil bileşenlerini ayırt etmelerini sağladığı ve bileşenler arasındaki bağlantıları kurabildikleri söylenebilir. Böylece akıllı tahta uygulamaları öğrencilerin, şekilsel kavramların üç boyutlu algılamalarını sağladığı
söylenebilir. Akıllı tahta uygulamaların öğrencilerin şekil içeren gökküresi soruları için görsel düşünmelerini sağlayarak, öğrenme süreçlerini desteklediği ve öğrenme sürelerini kısalttığı söylenebilir. Akıllı tahtada uygulamaları
ile gökküresi konusunda eğitim alan öğrencilerin üç boyutlu düşüncelerini kullanarak konunun kavramlarını öğrenmede olumlu etki yaptığı ileri sürülebilir.
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We are living through a period of rapid change in society and culture. Contemporary teacher education in Turkey
needs to meet the changing needs of teachers. Transformative learning (TL) principles combined with reflectionbased learning experiences can provide a pedagogical basis for responding to these needs. Not only learners but
also teachers need 21st century skills to be active agents in education. We need to provide student teachers with
opportunities in which they can develop critical and reflective thinking skills and encourage them to care about
the world around them. Contrary to historical trends viewing teachers in their submissive roles, student teachers
now need to be involved in activities that encourage them to be active change agents in educational reforms in
future. What teachers' need is professional education that helps them criticize current trends and question their
knowledge and experience with the ultimate goal of improving schools. In this study, I primarily discussed the
epistemic stance and the dialogic and reflective aspects of TL in education. First, the role of transformational
learning in adult education in the related literature was analyzed. Secondly, how it could invite teachers to personal
and professional growth was discussed. Finally, different reflection-based activities to foster learner empowerment
in situations particular to student teachers and in service teachers were presented. It is hoped that this study will
provide teacher educators and curriculum developers with insights into how transformational learning theory can
be used in teacher education. The discussion of the theory will inspire teacher educators with developing curricular
models including different stages of TL. Last but not least, practical suggestions with example activities will hopefully lead to better understanding of how teachers and prospective teachers can be engaged in content, process
and goal oriented reflection.This theoretical study is based on conceptual frame of Mezirow's transformational
learning theory. First aim of the study is the thorough analysis of Mezirow's transformative learning in the related
literature. The secondary aim is to explain how it can be applied to teacher education at pre service and in-service
education. Lastly the study aims at suggesting practical activities which would provide spaces for transformation
in our teachers. To achieve the first aim, the presentation will include description of the theory and process of
transformative learning (TL) in the broader context of adult learning and Mezirow's (1990, 2006) theory of TL.
The analysis will include its domains as instrumental, communicative, and emancipatory, its significance and key
assumptions. It will also include stages of TL and the discussion of teachers' roles in relation to the three domains
of learning. The second part of the presentation will be devoted to the different ways in which pre-service teachers
can engage in TL. This part of presentation will describe different strategies to foster learner empowerment in
situations particular to student teachers and in service teachers including questioning techniques, consciousnessraising engagements, and experiential activities. These activities will be grouped according to the reflection perspectives with the justification of their connection to TL and self-directed learning, autonomy, and critical thinking.
The last part of the presentation will present suggestions and activities that can be used to stimulate TL in teacher
education. Given the more emphasis on content, process and goal oriented reflection, recommendations will include practical techniques for encouraging teachers and prospective teachers to cooperate and collaborate. Scholars
have been inspired by transformational learning theory since its introduction to the education. For the last decade
there has been a big investment in 21 st century skills in education with a lot of research on critical reflection and
'reflection on action' theory. It is hoped that this study will provide teachers, teacher educators and curriculum
developers with insights into how transformational learning theory can be used in teacher education. With this
intention in mind, the theory was discussed and practical suggestions and example activities were given concerning
how it could invite teachers to personal and professional transformation through a reflective, dialogic pedagogy.
In order to create transformative awareness and action in school community the activities may involve field trips,
study visits to schools, meeting different authorities, connecting with educational leaders, attending conferences
in the field, interviewing educators, through: 1. Authentic questions 2. Transformative Collaborative Groups 3.
Transformative Small- Group Discussion 4. Transformative Whole- Class Discussion 5. Transformative Projects
Collaborative dialogues via web 2.0 tools. It is also hoped that by presenting practical activities with the procedures
for transformative inquiry, the present study will provide a source for teacher educators to develop new curricular
models in which they can encourage content, process and goal oriented reflection.
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Ötekileştirmek mi Benzetmek mi? Bir Algı Yönetimi Olarak Ayrımcılık

Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
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Yıldız Teknik Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Ayrımcılık, bireye ya da bireylere; doğrudan, dolaylı veya dolayısıyla; cinsiyet, dil, din, renk, etnik köken, cinsel
yönelim gibi dayanaklara bağlı olarak gösterilen olumsuz davranışlar olarak ifade edilebilmektedir. Sosyolojik,
psikolojik, ekonomik, kültürel ve hukuki temelleri olan ayrımcılık; aşağlama, sosyal dışlama, ötekileştirme, eşit
ve adil olmayan davranışta bulunma gibi eylemleri de içermekte bireylerin doğuştan sahip oldukları veya sonradan
kazandıkları nitelikler nedeni ile ortaya çıkabilmektedir. Genellikle hukuki ve insani açıdan ortak görüşün yoğunlaştığı “her bireyin doğuştan eşit” olduğu temeline dayanan eşitlik ilkesinin ihlal ve ihmali olan “eşitsizlik” kavramı ile birlikte anılan ayrımcılık, eşitlik ilkesine uygun davranılan durumlarda da görülebilmektedir. Bu bağlamda
ayrımcılık ile eşitsizliğin güçlü bir ilişkiye sahip olmakla birlikte farklı iki kavram olduğunu belirtmek gerekmektedir. Farklı kaynaklardan beslenerek ortaya çıkan ve bazı durumlarda da eşit davranabilmek adına “pozitif” olarak
uygulanan ayrımcılık, uygulandığı grubun özelliklerine göre konulara ayrılan; uluslararası hukuki metinler ile yapılması yasaklanan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme) bir kavramdır. Medeni ve Siyasi
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi kabul eden devletlerin uygulamalarını denetlemekle yükümlü İnsan Hakları Komitesi tarafından da ayrımcılık yasağına ilişkin uluslar arası düzeyde kabul gören standartlar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda ayrımcılık ve ayrımcılık yasağı üzerinde hukuksal, siyasi ve sosyal açıdan uluslararası düzeyde
yoğunlaşıldığı söylenebilir. Ayrımcılığın ve ayrımcılık türlerinin açıklanması ile ulusal ve uluslar arası düzeyde
hukuki metinler aracılığıyla yasaklanması ayrımcılık ile mücadelede yalnızca belirli bir miktarda katkı sağlayabilir. Ayrımcılığın ortaya çıktığı alanlar, temel sebepleri, kaynakları, mağdurların ve sorumluların görüşleri gibi pek
çok konunun daha fazla incelenmesi, bulguların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir.
Bu doğrultuda ayrımcılık ile mücadele etkin rol alabilecek eğitimcilerin ayrımcılığa ilişkin görüşlerinin ya da kendilerinin ne düzeyde ayrımcı olduklarının belirlenmesi de yararlı olacaktır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının;
etnik köken, cinsiyet ve inanç sistemlerine dayalı olarak karşılaştıkları ayrımcı tutumlara ilişkin ve ayrımcılık ile
mücadelede izlenen ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılacaktır.Bu araştırmada
nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni kullanılacaktır ve araştırma verileri odak grup görüşmesi ile
toplanacaktır. Katılımcıların 3’ü kadın ve 3’ü erkek olmak üzere 6 öğretmen adayı ile yürütülecektir. Öğretmen
adaylarının seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Katılımcıların tümü etnik köken, inanç sistemleri
ve cinsel yönelim bakımlarından farklı olan ve geçmişte bu özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğramış adaylardır.
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanıp değerlendirilecektir.Öğretmen adaylarının
etnik etnik köken, cinsiyet ve inanç sistemlerine dayalı olarak karşılaştıkları ayrımcı tutumlara ilişkin ve ayrımcılık
ile mücadelede izlenen ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma da
farklı türlerde ayrımcılığa uğrayan grupları temsil eden ve kendileri de bu tür ayrımcı tutumlara uğrayan bireylerin
görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırma sonucunda; etnik köken, cinsiyet ve inanç sistemi olmak
üzere üç boyutta karşılaşılan ayrımcı tutumların örnekleri ile betimlenmesi ve ayrımcılık ile ilgili politikaların
etkililiğine ilişkin değerlendirmeler ile yol gösterici önerilerin getirilmesi beklenmektedir. Alevi, dindar olarak
farklı inanç sistemlerine sahip olmanın olası yaşamlarını ve eğitim geçmişlerine etkileri, etnik kökenlerinin farklı
olmasına dayalı olarak anadili kullanamamanın getirdiği dışlayıcı tutumlar ile cinsel yönelime bağlı olarak toplumsal dışlanmışlık ve ötekileştirmenin getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik zorlukların ayrıntılı olarak betimlenmesi ve bunlara ilişkin beklenti ve önerilerin ortaya çıkması öngörülmektedir.
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Addressing diversity regarding student teachers’ and experienced EFL teachers’ concerns. Does
experience make a difference?
Arş. Gör. Merve SAVAŞÇI
Sakarya Üniversitesi

Numerous studies have been interested in exploring teachers’ concerns (e.g., Fuller, 1969; Fuller and Bown, 1975;
Kagan, 1992; Meister and Melnick, 2003; Conway and Clark, 2003; Watzke, 2007) and the effect of experience
on teacher concerns have also been well examined (e.g., Fuller, 1969; Bullough 1989; Britzman, 1991), yet as
Richards and Pennington (1998) suggest much less has been documented in the literature of foreign and second
language learners. Because of this reason, the present paper attempts to shed light on teachers’ concerns in the
Turkish context which can be regarded as a foreign language context. Concerns of teachers have received a lot of
attention in recent years. Concerns studies conducted up to now have indicated that the concerns of student teachers
and in-service teachers are different from each other and the concerns change over time as you teach. Nevertheless,
there is still a shortage of research that investigates the similarity and difference between student EFL teachers and
in-service EFL teachers. This paper argues that even though these two groups may have different concerns, they
may also have similar concerns. In the study reported here, the starting point in understanding the student teachers’
and inservice teachers’ concerns in particular was the experiences that the researcher has been through and her
observations. Being aware of these concerns provides the opportunity to provide support and decrease the level of
concern. Accordingly, the aim of this study is to examine the “concerns” of pre-service teachers who are at the
beginning of their teaching careers and in-service teachers who have been teaching for 4 years minimum and to
explore whether there is a relationship between teaching experience and concerns of teachers. It is always assumed
that experienced teachers are not concerned about herself/himself but beginning teachers are. Moreover, it is thought that experienced teachers are much more concerned with student achievement when compared to beginning
teachers. However, Cooperstein (1981) found in his study that both experienced teachers and teacher interns consider student achievement as their primary concern. Taking this into account, the experience may have an effect
on the concerns of teachers. This study examines the relationship between experience and concerns among Turkish
participants. This study carries importance for effective development and it is crucial to evaluate teacher concerns
(Fuller, 1969). Even though there are some studies conducted in the Turkish context (e.g., Saban et.al., 2004; Boz,
2008, Yaylı & Hasırcı, 2009), concerns are context specific and different contexts may result in different concerns
(Mok, 2005). For this reason, this study is important in terms of revealing the Turkish student teachers’ and experienced in-service teachers’ concerns.This study involves both qualitative and quantitative methods of data collection which makes this study have a mixed-method approach. The quantitative data in this study was obtained from
open-ended teacher concern questionnaire and Teacher Concerns Questionnaire (adapted from Borich, 2000) while
qualitative data were obtained through interviews with participants. In addition, teachers’ concerns were measured
in three areas: self, task, and impact on student learning. The data were collected through three data collection
methods as indicated as follows: 1. Open-ended teacher concern questionnaire 2. Teacher Concerns Questionnaire
with a four-point likert scale response (1=not concerned; 4= extremely concerned) (adapted from Borich, 2000) 3.
Semi-structured. When the findings are interpreted, the results take us to an unexpected conclusion for some reasons discussed in detail as follows: First of all, the results of the open-ended questionnaire show that both student
teachers and in-service teachers have mostly self concerns. Nevertheless, even though the first concerns are mainly
self-concerns for the two groups, the second and third concerns stated by them show a different pattern: The
frequency of task concerns among in-service teachers is much higher when compared to student teachers’ responses since there are only one or two of them who expressed task concerns while the frequency is up to 30% among
in-service teachers. Interestingly, there are impact concerns expressed by both groups. So, the results of openended questionnaire does not follow a “self, task, impact” order as expected. Secondly, the frequency analysis of
the Teacher Concerns Questionnaire shows that there is not a difference between student teachers’ and in-service
teachers’ concerns and they have similar concerns. Nevertheless, T-test analysis depicts a different picture of relationship: T-test analysis shows that there is a statistical difference between these two groups ‘responses. In addition, when the correlation analysis was performed, a correlation was not found between two sets of scores.
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Ortaokul Öğrencilerinde Vandalizmin Aile ile İletişim ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNİŞEN Arş. Gör. Betül DEMİRBAĞ
Adıyaman Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Vandalizm, en genel anlamıyla kasıtlı olarak ve bir amaç gütmeksizin savunmasız eşyaya zarar vermek olarak
tanımlanabilir. 1960’lardan sonra Avrupa’da özellikle sosyo-politik bazı gelişmelerin de etkisi ile popüler bir inceleme konusu haline gelmiş, 80’li yıllarda pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu konuda psikoloji alanında
yapılan araştırmalar vandallığın ve Vandalizm’in nedenlerini ve belirleyicilerini saptamak üzerine yoğunlaşmıştır.
Macario, Marquez ve Ramos (2004) toplu taşıma araçlarını tercih etme, açık havada yürüme ya da seyahat etmeye
etki eden Vandalizmi araştırırken ya da Austin ve Sanders (2007) Grafiti yazıları bulunan mekânların bireylerin
güvendelik algısına ilişkin etkilerini saptamaya çalışmış ve bu disiplinler arası etki alanını örneklemişlerdir. Kişilerin dinlenme alanları ile Vandalizm ilişkisini konu alan araştırmalar (Reade, 1982) ile kütüphanelere ve dolayısıyla kitaplara zarar verme şeklinde ortaya çıkan zararı ve olası önlemleri ortaya koymayı amaçlayan araştırmalar
(Brown-Syed & Owens, 2011) da bu konu alanına yapılmış diğer önemli katkılardır. Etnik köken farklılıklarının
incelendiği bir çalışmada Hispanik öğrencilerde ailede madde bağımlılığı öyküsü ya da düşük kabul algısı, Afro
Amerikalı öğrencilerde aile içi iletişimsizlik, Hispanik olmayan beyaz grupta ise ailede düşük kabul algısı vandalizmle ilişkili bulunmuştur (Taylor, 1997). Ancak Vandalizm sadece psikolojinin konu alanına girmeyecek kadar
derin bir konudur; ekonomi, siyaset, yönetim, politika, kriminoloji, sosyoloji, sanat gibi pek çok disiplin alanını
da yakından ilgilendirmekte (Owinyo, 2006), okullarda Vandalizm ise tüm bu disiplinlerin ortak bahçesinden beslenmektedir. Okullarda Vandalizm ile ilgili yapılan araştırmalarda okul yönetiminin etkileri, öğretmenlerle ilgili
faktörler, okula aidiyet, okulun genel iklimi, gelişim özellikleri gibi konular üzerinde durulduğu görülmektedir
(Flemington, 1994; Mayer, 1983). Yine okullarda Vandalizm ile önemli ölçüde ilişkili olan diğer bir kavram da
aile örüntüleridir. Ceccato (2008) Estonya, Litvanya ve Letonya’da gerçekleştirdiği araştırmasında Vandalizm’in
bölgesel yoğunlaşma haritasını oluşturmuş ve özellikle dağılmış ailelerin bulunduğu yerlerde daha yoğun görüldüğünü kaydetmiştir. Yine Ceccato (2008)’nun Mahoney ve Stattin’den aktardığına göre bu durum “genç gruplar
için bir eğlenme şekli” halini almıştır. Okul İklimi ile şiddet-vandalizm arasındaki ilişkiyi irdeleyen Massey
(1997), okul ikliminin beklentilerin aksine anlamlı düzeyde etkili olmadığını saptamıştır. Bununla beraber ülkemizde gerçekleştirilen araştırmalara bakıldığında Doğan ve Demir (2012)’in Sincan ilçesinde 1246 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucunda bu iki değişken arasında düşük düzeyde negatif korelasyon saptadıkları gözlenmektedir. Vandalizme ilişkin öğretmen görüşlerini inceleyen Yavuzer (1998), öğretmenlerin Vandalizm’in nedenlerini değerlendirirken muhafazakar görüşü, çözüm önerileri ve ülke çapında tedbirler alınması
hususunda ise liberal görüşü benimsediklerini saptamıştır. Vandalizm ile ilgili uluslararası çalışmalar, olgunun
nozolojisi üzerine yoğunlaşmakta; Vandalizm’in çevresel faktörlerden, kültürel etmenlerden, düşünce türlerinden,
ideolojilerden ve etnik kökenden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Anne baba etkisi, aile
içi iletişim ve atmosfer ve kişinin ailedeki kabul ediliş düzeyi de ayrıca vurgulanan değişkenler arasındadır. Hem
ulusal hem uluslararası alanyazında sosyo ekonomik düzeyle vandalizm arasında bir ilişkinin varlığına dair bir
görüş birliğine varılabilmiş değildir. Ulusal çalışmaların sayıca azlığı ve vandalizmle ilişkili değişkenlerin bilinmemesi bu bağlamda önemli bir problemin çözümlenmesinin önünde en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu araştırmanın, ilgili literatüre katkı getirmenin yanısıra tüketilmekte olan milli servetin korunmasına ilişkin öneriler
geliştirilmesinde ve vandalizm davranışının nedenlerini tespit etmede etkili bir adım olması beklenmektedir.
Bu araştırmada öğrencilerin vandalist davranışlar göstermeleri sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, sınıf düzeyi, okuldaki yeni öğretmenlerin oranı ve Televizyon/Bilgisayarda geçirilen süre bakımından ele alınmış, davranışın aile
içi iletişim ile ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, ilişkisel araştırma düzeneği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
Adıyaman ilinde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. İlgili literatür, okulun kırsal-kentsel
bölgede yer alması, büyüklüğü ve yeni öğretmen oranının fazlalığı gibi etmenler ile Vandalizm arasında manidar
bir ilişki olduğuna işaret etmektedir (Bower, 1976; Plavnic, 1983; Stretton, 1977). Dolayısıyla okulun yer aldığı
bölge ve okul büyüklüğü, araştırma sonuçlarını etkileme ihtimaline karşı kontrol altına alınması gereken değişkenlerdir. Bu amaçla, tabakalı örnekleme metoduna başvurulmuştur. Tabakalı örnekleme, evren bağımlı değişkeni
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etkileyebilecek potansiyel alt evrenlerden oluştuğunda kullanılan bir tekniktir ve bu örnekleme metodu sayesinde
karıştırıcı değişkenlerin etkisini devre dışı bırakmak mümkün olmaktadır (Erkuş, 2013). Verilerin toplanmasında
Çocuklar için Aile İletişim Ölçeği, Okul Tahripçiliği Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Çocuklar için Aile İletişim Ölçeği: Demirtaş Zorbaz ve Korkut Owen (2013) tarafından
geliştirilmiş olan ölçek, çocukların aile işlevlerini nasıl algıladıklarını ölçmektedir. 20 maddelik, iki faktörlü ölçek
engelleyici aile ilişkileri ve destekleyici aile ilişkileri alt boyutlarını içermektedir. ÇAİÖ’nün cronbach alfa katsayısı iki ayrı grup için, birinci alt boyut için .82 ve .84 ve ikinci alt boyut için .76 ve .78’dir. Okul Tahripçiliği
Ölçeği: Oruç (2008) tarafından geliştirilen 28 maddeden oluşan ölçek tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Güvenirlik
analizi sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak tespit edilmiştir. Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyeti, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzeyi ile günlük televizyon ya da bilgisayar kullanım süresini
içermektedir.
Bu çalışmada, Adıyaman ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinde gözlemlenen Vandalizm davranışının aile
içi iletişim, cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve okuldaki yeni öğretmenlerin oranı gibi bazı değişkenler açısından incelenmesi planlanmıştır. Elde edilecek sonuçların aşağıda ifade edildiği gibi olması öngörülmektedir. Algılanan aile iklimi ve destekleyici aile tutumunun olumlu etkisine işaret eden araştırmalardan hareketle,
okul tahripçiliğinin (Vandalizm), Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nden “Engelleyici Aile İlişkileri” alt boyutuyla negatif yönde korelasyona sahip olması beklenmektedir. Katılımcıların okul tahripçilik ölçeğinden aldıkları
puanların sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı farklılık göstermemesi beklenmektedir. Benzer şekilde okuldaki yeni öğretmen oranının fazlalığının da anlamlı bir fark oluşturmayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde yeni
öğretmen oranının köy okulları veya kırsal bölge okullarında görece fazla olduğu bilinmektedir. Vandalizm ise
okulun büyüklüğü ve imkânların çeşitliliğiyle olumlu, yeni öğretmen yüzdesinin fazlalığıyla olumsuz yönde ilişkidedir dolayısıyla bu iki tezat durumun bir arada bulunmasının, Vandalizm puanlarının bir yönde anlamlı bir
gelişim göstermesini engelleyeceği düşünülmektedir. Yine literatür bulgularından hareketle okul tahripçiliği düzeyinde cinsiyet değişkenine göre erkeklerin lehine, sınıf düzeyi değişkenine göre üst sınıfların lehine ve günlük
televizyon veya bilgisayar kullanım süreleri değişkenine göre yüksek kullanım sürelerinin lehine anlamlı bir farklılık göstermesi beklenmektedir.
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri
Arş. Gör. Faruk POLATCAN
Atatürk Üniversitesi

Bilgisayar Destekli Eğitim’de öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu donanım ve yazılım imkânlarına, konunun
ve öğrencinin özelliklerine göre bilgisayarı derste değişik yerlerde ve zamanlarda kullanabilir. Bu kullanım biçimleri; 1.Öğretmen konuyu işler, dersi kaçıran ya da anlamayanlar için tekrar bir fırsat sağlanabilir. Burada bilgisayarın görevi özel öğretmenliktir. 2.Öğretmenin konuyu işledikten sonra değerlendirmeyi bilgisayar yardımıyla
yapması şeklinde olabilir. 3.Öğretmen konuyu sınıfta işler, uygulama ve alıştırma çalışmaları bilgisayarla yapılır.
4.Konu bilgisayarla işlenir öğretmen danışmanlık, yapar, öğrencileri denetler (Demirel, 2005). Aşağıda tutumlar
hakkında bilgi verilmiştir. Selwyn (1997) öğrencilerin bilgisayarlara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir
ölçek geliştirmiştir. Soruların seçiminde ilk olarak 49 maddelik bir test, pilot çalışma olarak 16-19 yaşlarında 266
öğrenciye uygulanmıştır, madde analizlerinde kullanılan faktör analizleri sonucunda 49 madde 21’e indirilmiştir.
Ölçek Likert türü bir ölçek olup, maddelerin derecelendirilmesi 5’li derecelendirme sistemine göre yapılmıştır
(kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum). Ölçek 11 olumlu, 10
olumsuz madde içermektedir. Testin güvenirliği .93 bulunmuştur. Kılıçoğlu ve Altun (2002) orta öğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitime karşı tutumlarını belirlemek amacıyla ölçek geliştirmişlerdir. Toplam 1303
öğrenciye uygulanan ölçeğin güvenirliği .92 çıkmıştır. Ölçek faktör analizi sonucunda benimseme, ön yargı ve
direnme boyutları ortaya çıkmıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Erkan (2004), 164 okul öncesi eğitim
öğretmeninin bilgisayara yönelik tutumunu incelemiştir. Çalışmanın sonunda anaokulu öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının olumlu olduğu, genç öğretmenler yaşlı öğretmenlere göre daha olumlu tutumlara sahip
olduğu, bilgisayar deneyimine sahip olanların daha olumlu tutuma sahip olduğu, ev bilgisayarına sahip olanlarla
olmayanlar arasında tutum yönünden fark olmadığı gözlenmiştir. Çelik ve Bindak (2005), ilköğretim okullarında
görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelememiştir. Uygulama
sonucunda, öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyete, branşa ve görev yapılan yerleşim birimine
göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bununla birlikte bilgisayarı olan öğretmenlerin olmayan öğretmenlere
göre bilgisayara yönelik olumlu tutumlarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, bilgisayar öz
yeterliliği ve bilgisayar kullanma sıklığı ile bilgisayara yönelik olumlu tutumlar arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Asan (2002) fen ve sosyal alanlarda eğitim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarını incelemiştir. Araştırmanın bulguları genel olarak öğretmen adaylarının bilgisayarı olumlu değerlendirdikleri
ve kendilerini bilgisayar karşısında rahat hissettiklerini ortaya koymuştur. Daha önce bilgisayar dersi almamış Fen
Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin Sosyal Bilgiler öğrencilerine oranla tutumları daha olumlu iken bilgisayar
dersi alan öğrencilerde bölümün önemli bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bilgisayara yönelik tutumlarda
cinsiyet farklılığı gözlemlenmemiştir. Sonuçlar bilgisayar deneyiminin tutum puanını olumlu yönde etkilediğini
ortaya koymuştur. Bu araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının sınıf içerisindeki öğrenme, öğretme faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanım düzeylerine
ilişkin tutumlarını ve düşüncelerini belirlemektir. Ayrıca cinsiyet, aile gelir durumu, günlük bilgisayar kullanım
durumlarına göre eğitim teknolojilerini kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu başlıkta araştırmanın modeli, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 2.1. Araştırmanın Modeli Çalışmada nicel ve nitel araştırma modellerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tarama modelinden yararlanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da hâlen var
olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay,
birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar 2000: 77). Araştırmada
tarama modellerinden “tekil tarama modeli” kullanılacaktır. Bu modelde, ilgilenilen konu, birim ve duruma ait
değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır (Karasar 2000: 79). Araştırmanın nitel boyutunda ise temel nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalarda veriler; gözlem, görüşme veya doküman analizi tekniğiyle
toplanabilir. Temel nitel araştırmalarda neyin gözlemlendiği, hangi soruların sorulduğu ve hangi dokümanların
ilişkili kabul edildiği araştırmanın teorik çerçevesine bağlıdır (Merriam, 2013: 23). Bu araştırmada Türkçe öğretmen adaylarının yapılan görüşmeler aracılığıyla bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları farklı değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır. 2.2.Araştırma Verilerinin Toplanması Araştırmada veri toplama aracı olarak
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BİNDAK ve ÇELİK (2006) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı
tarafından ilgili literatür taranarak hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Bu form ile Türkçe öğretmen adaylarının BDE yönelik düşünceleri, tutumları hakkında bilgi edinmeye çalışılmıştır. BİNDAK ve ÇELİK (2006) tarafından yapılan pilot uygulamada ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmış ve Cronbach Alfa katsayısı
,90 olarak bulunmuştur. 2.3.Araştırma Verilerinin Analizi Araştırmada nicel verilerin analizinde betimsel istatistik
yöntemlerden frekans, yüzde ve ortalama, kestirimsel istatistikî yöntemlerden bağımsız örneklemlerde t testiyle;
nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenip birbirleriyle bağlantılı olabilecek cevaplar görüşme formundaki sorulara bağlı
olarak bir araya getirilecek. Veri analizi işlemleri yapıldıktan sonra veriler tablolarda sunulacaktır. İstatistik verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi ,05 olarak alınacaktır.Araştırmaya İlişkin Beklenen Sonuçlar Türkçe
öğretmen adaylarının bilgisayara kullanımına ilişkin tutumlarının cinsiyet, bilgisayar sahibi olup / olmama, günlük
bilgisayar kullanma süreleri ile aile gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farkın olduğu düşünülmektedir. Bu ölçeğin öğretmenlere uygulanmasıyla elde edilecek bulgular Bilgisayar Tutumu ile Bilgisayarın eğitim
öğretim etkinliklerinde kullanılması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak, öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının ne tür değişkenlere bağlı olduğunu belirlemek için kullanılabilir. Öğretmenlerin tutumlarının bilinmesi,
yürütülmekte olan bilgisayar destekli öğretim uygulamasına katkıda bulunacaktır. Türkçe öğretmen adaylarının
sınıf içi öğrenme, öğretme e farklı öğrenme, öğretme yöntemlerini sık olarak kullanacakları düşünülmektedir.
Türkçe öğretmen adaylarının sınıf içi öğrenme, öğretme faaliyetlerinde bilgisayar teknolojilerini, internet temelli
teknolojileri ve görsel-işitsel teknolojileri kullanma düzeyleri hakkında bilgi edinilecektir. Bu çalışmanın Türkçe
öğretmen adaylarının Bilgisayar Tutumu ile Bilgisayarın eğitim öğretim etkinliklerinde kullanılması arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkarmak, öğretmenlerin tutumlarının bilinmesi, yürütülmekte olan bilgisayar destekli öğretim uygulamasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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Tıptaki gelişmeler, evlenme yaşının ilerlemesi, tüp bebek konusundaki bilgi ve başarının artması gibi nedenlerle
günümüzde ile çoğul gebeliklerin arttığı görülmektedir. İkiz ceninlerin doğum öncesi araştırmaları için ultrason
cihazının hem bebekleri rahatsız etmeden davranışlarını doğal ortamlarında incelemek açısından, hem de tekli
gebeliklere kıyasla daha fazla risk taşıyan bu gebelik sürecini sıklıkla kontrol etme imkanı vermesidir. Gebelik
dönemi incelemelerinden TY-Tek yumurta ikizi ve ÇY- Çift yumurta ikizlerinin gelişim ve rahim içi davranışlarının nasıl olduğu ve bu davranışların doğum sonrası hangi davranışların yordayıcısı olduğu konusu araştırmacıların temel tartışmalarından biridir. Doğum öncesi dönemde anneden sağlanan fizyolojik olanakların eşit olmadığına kanıt olarak doğumda ikizlerin farklı ağırlıkta olmamaları gösterilebilir. Rahim içinde bebeklerin birinin kolunu bacağını daha fazla oynattığı diğerinin ise, daha durgun olduğu gözlenebilir. Bu durumun doğum sonrasında
da tutarlı şekilde devam ettiği görülebilmektedir. Bu hareketliliğin aynı zamanda amniyotik sıvı miktarı ile ilişkili
olduğunu saptanmıştır. Örneğin, ikiz hareketleri amniyotik sıvı miktarının azalması ile kısıtlanabilmektedir. İkizler
konusundaki önemli, bir diğer psikolojik etken “temas”tır. Bazı ikizler rahim içinde daha yakın olmayan veya
dokunmaya daha eğilimli iken, bazıları temasa yönelik rahatsız bir tavır göstermektedir. İkizler, diğer ikizden
gelen uyarımı duyumsayabilir, ancak, bilişsel açıdan yeterli olmadığı için bunu yorumlaması ve anlam yüklemesi
mümkün olmamaktadır. Uygun koşullarda ve zamanında doğan ikizlerde bile doğum sonrasında birbirlerini “sosyal” olarak tanıdıklarına ilişkin bir belirti yoktur ve çoğunlukla bu ailelerin beklentilerine aykırı bir durumdur. İkiz
oldukları için sosyal açıdan bebeklerin yakın olacakları varsayımı anne babaları onları aynı yatakta yatırma gibi
bir yanlışa sürükleyebilmektedir. Bir diğer önemli konuda doğum öncesinde ceninlerin birden fazla olması ve
bebeklerin gelişiminin sağlıklı olmayacağı yönündeki tıbbi kanıtlar sonucu anne babanın bebeklerin bir tanesinin
yaşamasına diğer /diğerlerinin yok edilmesine karar verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmalarıdır. Anne babanın bu ruhsal travmayı nasıl atlatacağı ve diğer bebeğin kayıp karşısında sonraki yaşamında özlem durup duymayacağı sorusu temel araştırma konularından biridir. Buraya kadar bahsedilen tüm konu başlıklarının ikiz sahibi
olacak/olan aileler için önemli olduğu ve ülkemizde psikolojik danışma alanı açısından bu konuda hemen hiçbir
araştırmanın olmaması gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacını ikiz bebek anneleri veya anne adaylarının doğum öncesi dönemlerine ilişkin psikolojik danışma ihtiyaçlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İkiz bebek sahibi annelerin doğum öncesindeki sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ve deneyimlerinin neler olduğu araştırmanın alt problemlerini oluşturmaktadır.Bu çalışma nitel araştırma türündedir. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada ülkemizde yapılanmış bir ölçek bulunmaması, problemin hedef
kitlesi olan ikiz annelerinden doğum öncesi süreci nasıl algıladıkları, neler deneyimledikleri ve bu yaşantılarını
nasıl anlamlandırdıkları gibi soruların cevabını ancak onların kendi sözlü anlatımlarıyla öğrenilebileceği gibi nedenlerle nitel araştırma türü seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Farklı yaşlarda ikiz veya anne adaylarının, evrenin tipik özelliklerini taşıdığı kabul edilmiştir. Seçkisiz
olarak ulaşılabilen 10 anne adayı/ anne araştırmanın örneklemin oluşturmaktadır Verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmaktadır.
Nitel araştırmada görüşme türleri yapılanmış, odaklanmış/yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere
üç gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada “odaklanmış yarı yapılandırılmış” görüşme metodu tercih edilmiştir. Örneklemdeki annelere araştırmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgi verildikten sonra görüşmeler yapılmış ve izinler
ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Verilerin deşifre işlemleri sürmektedir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
tekniklerinden frekans analizi ve kategorik analiz yapılması planlanmaktadır. Kodlama birimi olarak cümle ve
kelime kabul edilecektir. Analiz sürecinde planlanan içerik analizi tekniklerine yenileri eklenebilecektir. Elde edilecek bulgular ışığında hedef kitle için psikolojik danışma temaları ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yapılanmış
ölçek geliştirilmesi planlanmaktadır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamaya yönelik olarak görüşme deşifrelerinde
tesadüfi yöntemle iki defa kontrol edilmesi, birden fazla kodlayıcı kullanılması, kodlama kriterleri için uzman
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görüşü alınması yoluna gidilmiştir. Araştırmanın deşifre ve analiz işlemleri devam etmektedir. Doğum sonrası
dönemde bebeklerin doğumu ve sağlığı konusunda anksiyete, doğum sonrası dönemde çocukların kişilik, bakım
ve sosyal ilişkileri konusunda ne yapacağını bilememe ve yardım alabilecek bir uzman olmaması gibi sorunların
olması öngörülmektedir.

KAYNAKÇA
Bilginoğlu, N. (2009). İkiz aynası. Istanbul: Anneyiz biz. Ganol- Oğuş, E. (2007). İkiz bekliyorum. İstanbul: Akis
Kitap.
Hay, A. Preedy, P. (2006). Meeting the educational needs of multiple birth children. Early Human Development,
82, 397—403.
Hay, D.A.; Gleeson, C. Davies, C.; Lorden, B.; Mitchella,D.; Paton, L. (1990). What Information Should the
Multiple Birth Family Receive Before, During and After the Birth?. Acta Geneticae Medicae Et Gemellologiae: Twin research. 39 (2), 259-269.
Hepper, P.G. (1992). Fetal Psychology: An Embiryonic Science. in J.G. Nijhuis (Ed.) Fetal Behavior: Developmental and Prenatal Ascepts. Oxford: Oxford University Press.
Hicks, R. A.; Elliott, D.; Garbesi, L. Martin, S. ( 1979). Multiple Birth Risk Factors and the Distribution of Handedness. March 15 (1), 135–137.
Keleş -Keskin, N. (2010). Size Loto Vurdu (İkiz Bebeklere Hamilelik, Doğum ve Gelişim Dönemi İçin Başucu
Kitabınız). İstanbul: Goa Basım Yayın A.Ş.
Maden- Yıldırım, F. (2008). Çifte Mucize Çifte Sorumluluk: Çoğul Gebelik. İstanbul: Amerikan Hastanesi Yayınları / Yayınevi Genel Dizisi.
Newton, C.; Valter, F. and Asgary-Eden, V. (2013). Effect of mood states and infertility stress on patients' attitudes
toward embiryo transfer and multiple pregnancy. Fertility and sterility 100.(2 ), 530-537.
Pector, E. A.; Smith-Levintin, M. (2002). Mourning and psychological issues in multiple birth loss. Seminars in
Neonatology.7 (3), 247-256.
Piontelli A.; Bocconi, L. Kustermann,A.; Tassis, B.Zopponi,C.; Nicolini, U. (1997). Patterns of evoked behaviour
in twin pregnancies during the first 22 weeks of gestation. Early Human Development, 50, 39-45.
Sandbank, A . C. (2006). İkizler ve Üçüzler Psikolojisi. Psikolojisi dizisi. A. Esra Aslan (dizi editörü). İstanbul:
Morpa Kültür Yayınları A.Ş.
Tarkun- Tavşancıl, E.; Aslan, E. A. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
Tarkun-Tavşancıl, Ezel.; Aslan, Esra. (2000). Masalların İçerik Analizi, 5-7 yaş. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil
Öğretim Merkezi Yayınları No.1
Weissbluth, M. (2010). Mışıl Mışıl Uyuyan İkizler Mutlu Aileler. İstanbul: Gün Yayıncılık / Eğitim Dizisi.
Yıldırım, A. Y. ve Şimşek, H. ( 2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Anahtar Kelimeler:Çoklu doğum, ikiz psikolojisi, İkiz ailelerinin psikolojik ihtiyaçları.

1009

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

Eğitimde Yeni Problemler
Ozlem KOÇ
Hacettepe Üniversitesi

Türk Eğitim Sisteminde kısa aralıklarla girdi niteliğinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bu girdinin niteliğini
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 27 maddelik bir problem tarama envanteri geliştirilmiştir.Problem Tarama Envanteri geliştirmek amacıyla Çankaya Bölgesinde ortaokula devam eden 150 öğrenciyle bir araya gelinmiştir. Öğrencilerle yaşadıkları problemlerle ilgili sohbet edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen bu problem durumlarından 27 maddelik bir problem tarama envanteri oluşturulmuş ve 180 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan problem tarama envanteri önemli ve kısmen önemli şeklinde derecelendirilmiştir. Önemli 2,
kısmen önemli 1 ve öğrencilerin hiç işaretlememesi 0 olarak puanlanmıştır. Öğrencilerden en yüksek puan alan 10
problem durumu burada sıralanmıştır. Çalışan çocukların öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve velileriyle bireysel
görüşmeler yapılmış, sosyo demografik bilgileri e-okul sisteminden alınmıştır.Ortaokul öğrencileri tarafından
önemli olarak görülen ilk on problem durumu aşağıda sıralanmıştır: 1.Okul tuvaletleri çok kirli 2.Okulumuz temiz
değil. 3.okulda kıyafetlerimize çok karışıyorlar. 4.Okulda çok sık kavga çıkıyor. 5.Sınavlarda çok heyecanlanıyorum 6.Ailem beni başkalarıyla kıyaslıyor. 7.Okulda beni tehdit ediyorlar. 8.İlköğretim sonrası hangi okula gidebileceğimi bilmiyorum. 9.Düzenli ders çalışamıyorum. 10. Beslenme alışkanlıklarım çok kötü. Ayrıca okulda çalışan
öğrencilerimiz ve aileleriyle yapılan görüşmelerde bu öğrencilerimize verilen kaynaştırma raporlarının da bir sektör haline geldiği görülmüş bunun üzerine bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için önerilerde bulunulmuştur.
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İngiltere’deki Psikolojik Danışma Eğitimi Programının Bir Örnek Üzerinde İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman BALCI
Kırıkkale Üniversitesi

Psikolojik danışmanlık eğitimi veren üniversite programları ve programlarda yer alan zorunlu dersler, bu programlardan mezun olan uzmanların kazandıkları beceriler konusunda bilgilendirici olmaktadır. Bu anlamda İngiltere’deki Psikolojik Danışmanlık eğitimi veren programların ve içeriklerinin incelenmesinin, bu programları tamamlayan uzmanların becerileri konusunda bilgi vermektedir. İngiltere’de görev yapan psikolojik danışma uzmanlarının üniversite eğitimi sırasında tamamladıkları bir program ile ilgili bu çalışmanın; ülkemizdeki psikolojik
danışma eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik ipuçları sağlayabileceği ve psikolojik danışma eğitimi programlarına yönelik stratejilerin planlanmasında uyarıcı bir işlevi olabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmada Leicester Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Enstitüsündeki (Institute of Lifelong
Learning) lisans eğitimi ile ilgili bilgiler örnek olarak verilmiştir. Ayrıca, İngiltere Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği (BACP)’nın hazırladığı uygulama kılavuzuna göre psikolojik danışmanların belirli konularda yeterli olmaları zorunlu tutulmaktadır. Bu konulardan bazıları, kuramsal ilkelerde, ileri düzey uygulama becerilerinde, oyun terapisi (play therapy) ve sanat terapisi (art therapy) gibi psikolojik danışmanlık uygulamalarında
yeterli olması şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca İngiltere Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği
(BACP)’den ve İngiltere Kayıtlı Psikolojik Danışmanlar Birliği (UKRC)’nden akreditasyon elde etmiş ya da etmeyi hedeflemiş olması veya bunların denkliğini sağlamış olması, psikolojik danışmanın eğitiminin 450 saat öğretim etkinliği ve tercihen çocuklarla ve gençlerle 100 saat süpervizyonlu psikolojik danışma uygulaması yapması
zorunlu görülmektedir (BACP,2006). Bu çalışmada İngiltere’deki Psikolojik Danışman Eğitimi, programların süresi, dersleri ve içerikleri bir örnek üzerinde incelenmiştir ve Leicester Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Enstitüsündeki (Institute of Lifelong Learning) lisans eğitimi ile ilgili bilgiler örnek olarak verilmiştir. Programların
süresi Britanya’da üniversitelerde lisans düzeyinde verilen eğitim 3 yıl devam etmektedir. Ancak bir eğitim yılı 3
dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler kış, bahar ve yaz dönemi olarak isimlendirilmektedir. Psikolojik danışman
eğitimine yönelik uygulanan programının tamamında 360 krediyi tamamlamak üzere dersler verilmektedir. Bazı
üniversitelerde her eğitim yılı, birbirinin devamı biçiminde ayrı birer modül olarak isimlendirilmektedir. Yüksek
lisans düzeyinde verilen eğitim, bir eğitim yılı devam etmektedir ve 3 dönemden oluşmaktadır. Ayrıca verilen
eğitimler, haftalık ders saati azaltılmış şekilde “part-time” olarak daha uzun sürede eğitimi tamamlama fırsatı da
sunulmaktadır.İngiltere Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği (BACP)’nın hazırladığı uygulama kılavuzuna göre psikolojik danışmanların belirli konularda yeterli olmaları zorunlu tutulmaktadır. Bu konulardan
bazıları, kuramsal ilkelerde, ileri düzey uygulama becerilerinde, oyun terapisi (play therapy) ve sanat terapisi (art
therapy) gibi psikolojik danışmanlık uygulamalarında yeterli olması şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca İngiltere
Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği (BACP)’den ve İngiltere Kayıtlı Psikolojik Danışmanlar Birliği (UKRC)’nden akreditasyon elde etmiş ya da etmeyi hedeflemiş olması veya bunların denkliğini sağlamış olması, psikolojik danışmanın eğitiminin 450 saat öğretim etkinliği ve tercihen çocuklarla ve gençlerle 100 saat
süpervizyonlu psikolojik danışma uygulaması yapması zorunlu görülmektedir (BACP,2006). Bu çalışmada İngiltere’deki Psikolojik Danışman Eğitimi, programların süresi, dersleri ve içerikleri bir örnek üzerinde incelenmiştir.
Programların süresi Britanya’da üniversitelerde lisans düzeyinde verilen eğitim 3 yıl devam etmektedir. Ancak bir
eğitim yılı 3 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler kış, bahar ve yaz dönemi olarak isimlendirilmektedir. Psikolojik danışman eğitimine yönelik uygulanan programının tamamında 360 krediyi tamamlamak üzere dersler verilmektedir. Bazı üniversitelerde her eğitim yılı, birbirinin devamı biçiminde ayrı birer modül olarak isimlendirilmektedir. Yüksek lisans düzeyinde verilen eğitim, bir eğitim yılı devam etmektedir ve 3 dönemden oluşmaktadır.
Ayrıca verilen eğitimler, haftalık ders saati azaltılmış şekilde “part-time” olarak daha uzun sürede eğitimi tamamlama fırsatı da sunulmaktadır. Britanya’da psikolojik danışman eğitimi bazı üniversitelerde lisans düzeyinde verilmekte iken bazı üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde verilmektedir. Bu bildiride Leicester Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Enstitüsündeki (Institute of Lifelong Learning) lisans eğitimi ile ilgili bilgiler örnek olarak
verilmiştir.İngiltere Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği (BACP)’nın hazırladığı uygulama kılavuzuna göre psikolojik danışmanların belirli konularda yeterli olmaları zorunlu tutulmaktadır. Bu konulardan bazı-
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ları, kuramsal ilkelerde, ileri düzey uygulama becerilerinde, oyun terapisi (play therapy) ve sanat terapisi (art therapy) gibi psikolojik danışmanlık uygulamalarında yeterli olması şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca İngiltere Psikolojik Danışmanlar ve Psikoterapistler Derneği (BACP)’den ve İngiltere Kayıtlı Psikolojik Danışmanlar Birliği
(UKRC)’nden akreditasyon elde etmiş ya da etmeyi hedeflemiş olması veya bunların denkliğini sağlamış olması,
psikolojik danışmanın eğitiminin 450 saat öğretim etkinliği ve tercihen çocuklarla ve gençlerle 100 saat süpervizyonlu psikolojik danışma uygulaması yapması zorunlu görülmektedir (BACP,2006). Bu çalışmada İngiltere’deki
Psikolojik Danışman Eğitimi, programların süresi, dersleri ve içerikleri bir örnek üzerinde incelenmiştir. Programların süresi Britanya’da üniversitelerde lisans düzeyinde verilen eğitim 3 yıl devam etmektedir. Ancak bir eğitim
yılı 3 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler kış, bahar ve yaz dönemi olarak isimlendirilmektedir. Psikolojik danışman eğitimine yönelik uygulanan programının tamamında 360 krediyi tamamlamak üzere dersler verilmektedir.
Bazı üniversitelerde her eğitim yılı, birbirinin devamı biçiminde ayrı birer modül olarak isimlendirilmektedir.
Yüksek lisans düzeyinde verilen eğitim, bir eğitim yılı devam etmektedir ve 3 dönemden oluşmaktadır. Ayrıca
verilen eğitimler, haftalık ders saati azaltılmış şekilde “part-time” olarak daha uzun sürede eğitimi tamamlama
fırsatı da sunulmaktadır.
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Burns Kaygı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Arş. Gör. Serdar KÖRÜK
Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm KORKMAZ
Osmangazi Üniversitesi

Kaygı, bilişsel, duyuşsal ve psikosomatik bileşenleri olan ruhsal ve fizyolojik bir huzursuzluk durumudur. Kaygı
bozuklukları, diğer ruh sağlığı problemleri arasında dikkat çekici bir yaygınlığa sahipken (%25), bu oran depresyonda daha düşük (%17) bulunmaktadır (Bal, Çakmak ve Uğuz, 2013). Bu yaygınlık, hem yetişkinler için hem de
çocuk ve ergenler için geçerlik göstermektedir. DSM-IV-TR’de kaygı bozuklukları şu şekilde sınıflandırılmıştır;
agorafobi, panik bozukluk, özgül fobi, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu,
akut stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, genel bir tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu, maddeye
bağlı gelişen anksiyete bozukluğu ve başka türlü tanımlanamayan anksiyete bozukluğu. Dünya Sağlık Örgütü’nden elde edilen klinik verilere göre hemen hemen tüm kaygı bozukluğu türlerinde kadınların aldığı tanı
sayısı erkeklerden daha fazladır (Witcchen ve Jacobi, 2005). Kaygı bozukluklarını araştıran çalışmalarda, kadınların erkeklerden daha fazla bu problemi yaşadığı bulunmuş olsa da, cinsiyet ve cinsiyet rollerinin bunu ne derece
yordadığı üzerine yeteri kadar çalışma mevcut değildir. Son yıllarda yapılan araştırma verilerine göre kaygı ve
duygu durum bozukluklarının erken gelişim dönemlerinde ilk olarak başladığı ve görülme sıklığının arttığı belirtilmektedir. Bu bozuklukların ergenlik öncesi dönemde kız ve erkeklerde benzer oranlarda görülürken ilk ergenlik
dönemiyle beraber kız ergenlerde görülme sıklığının arttığı tespit edilmiştir. Cinsiyet farklılığının kaygı bozukluklarına olan etkisi üzerine iki sistemik görüş mevcuttur. Birincisi, kaygı bozukluklarının kadınlarda daha yaygın
olarak görülmesinin sebebini cinsiyetler arasındaki genetik ve biyolojik farklılıklarla açıklamaktadır. Yapılan bir
çalışmada kadın ve erkeklerin beyinlerindeki serotonin sisteminde farklılıklar bulunmuştur (Jovanovic, 2008).
İkinci görüş ise bu farklılığı, erkeklerin ve kadınların yaşadıkları kültür ve sosyal çevre bağlamında cinsiyet rollerini nasıl algıladıklarıyla ve bu algılamalar sonucunda cinsiyet rolleriyle alakalı nasıl deneyimler yaşadıklarıyla
ilişkilendirmektedir (Lewinsohn, Lewinsohn, Gotlib, Seeley ve Allen, 1998). Bireylerin yaşadıkları kaygı seviyesini etkileyen psikososyal faktörler bulunmaktadır. Çevresel stres kaygı bozukluklarını tetikleyen önemli bir etmendir. Uygun olmayan sosyal davranış örüntüleri, çatışma barındıran aile ortamları, düşük benlik saygısı, düşük
sosyal destek, duygusal bağlılıktaki eksiklikler, sorunlarla baş edebilme becerilerinin yetersizliği psikososyal faktörlere örnek olarak gösterilebilir (Benjamin, Costello ve Warren, 1990). Kaygı bozukluklarını tetikleyen unsurlar
araştırılırken psikososyal faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal öğrenme, kültürel normlar, toplum
tarafından kadından ve erkekten beklenen cinsiyet rolleri kaygısal duyguları ve düşünceleri oluşturabilmektedir.Bu
araştırmanın amacı David D. Burns (1998) tarafından geliştirilen Burns Kaygı Envanteri’nin (BKE) Türkçe’ye
uyarlamasının yapılarak lise öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışmada uygulanan
çeviri metodu simetrik kategoridir. Ölçeği çevirme aşamasında çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmış ve elde edilen metin pilot çalışmaya tabi tutularak çevirideki tüm maddeler için ve tüm alt faktörleri için ayrı ayrı Cronbach
alfa değerleri hesaplanmıştır. Ölçek bu hali ile 262 lise öğrencisine uygulanmış ve elde edilen verilere AMOS 21
programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi ve SPSS 21 programı ile Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkçe uyarlamasında beş faktör olduğu bulunmuştur. Envanter 4’lü likert
tipinde olup 33 madde içermektedir. Maddeler “Asla=0”, “Az seviyede=1”, “Orta seviyede=2” ve “Fazla seviyede=3” seçenekleriyle sıfırdan üçe kadar puanlanırken; puanın yüksekliği, kaygı seviyesinin de yüksekliğine işaret etmektedir. Toplam puan şu şekilde değerlendirilmektedir: “0-4 arası minimum seviyede kaygı”, “5-10 arası
kabul edilebilir seviyede kaygı”, “11-20 arası hafif seviyede kaygı”, “21-30 arası orta seviyede kaygı”, “31-50
arası yüksek seviyede kaygı” ve “51-99 arası çok yüksek seviyede kaygı”. Envanterde 3 faktör bulunmaktadır.
Birinci faktör “kaygısal duygular” (6 madde), ikinci faktör “kaygısal düşünceler” (11 madde) ve üçüncü faktör
“fiziksel belirtiler” (16 madde) olarak adlandırılmıştır. Burns ve Eidelson (1998) tarafından 483 kişi üzerinde yürütülen özgün ölçeğin geliştirilme sürecinde Cronbach-alpha katsayısı .94 bulunmuştur. Ölçeğin uygulama süresi
10 ile 15 dakika arasında değişmektedir. Bu çalışmaya katılan kişilerin demografik yapısını belirlemek üzere araştırmacı tarafından yapılandırılmış Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Sosyodemografik Bilgi
Formu’nda araştırma grubunun cinsiyet, yaş, sınıf ve okul türü tespit edilmektedir. Okul türleri numaralarla eşleştirilerek tablo halinde formda öğrencilere sunulmuştur. Öğrenciler kendi okul türlerine ait numarayı ilgili bölüme
belirtmişlerdir. Örnekleme ilişkin demografik bilgi aşağıdaki paragrafta açıklanmıştır. Bu çalışma kapsamında
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toplam 262 katılımcıya ulaşılmıştır. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde, İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir il
merkezindeki toplam 4 liseden veri toplanmıştır. Bir Anadolu lisesinden 121 (% 46) öğrenci, bir meslek lisesinden
22 (% 8) öğrenci ve iki düz liseden 119 (% 45) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Elverişli örneklem yöntemi ile
ulaşılan bu araştırma grubundaki 29 (% 11) öğrenci 14 yaşında, 55 (% 21) öğrenci 15 yaşında, 85 (% 32) öğrenci
16 yaşında, 73 (% 28) öğrenci 17 yaşında ve 20 (% 8) öğrenci 18 yaşındadır. 69 (% 26) öğrenci 9. sınıfta, 28 (%
11) öğrenci 10. sınıfta, 116 (% 44) öğrenci 11. sınıfta ve 49 (% 19) öğrenci 12. sınıfta öğretim görmektedir. 115
(% 44) erkek ve 147 (% 56) kız öğrenci bulunmaktadır.Uyarlama çalışması sonucunda 22 maddeden oluşan BKETürkçe formu 5 faktöre ayrılmıştır. Faktörlerin adlandırılmasının yapılması için psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında akademisyen olarak çalışan üç uzman görüşü alınmış ve adlandırma bu görüşler doğrultusunda yapılmıştır. Bu faktörler; kaygısal duygular (madde 1, 6, 7, 29, 32 ve 33), solunum ve dolaşım sistemi semptomları
(madde 12, 18, 19, 27 ve 30), çevresel kaygılar (madde 14, 15, 16 ve 17), bilişsel tutarsızlık (madde 8, 9, 10 ve
23) ve sindirim sistemi semptomları (madde 28, 21 ve 22). Son aşamada envanter ölçümlerinin güvenirlik katsayısının hesaplanmış ve bu çalışma için tüm maddelerin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .904 (22 madde) olarak
bulunmuştur. Her bir faktör için Cronbach alfa değerleri sırasıyla şu şekildedir: .813 (6 madde), .772 (5 madde),
.835 (4 madde), .734 (4 madde) ve .579 (3 madde).
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İçinde bulunduğumuz çağın en önemli hastalıkları arasında gösterilen depresyon yetişkinlik dönemine özgü bir
rahatsızlık olarak düşünülse de son yıllarda çocuk ve ergenlerde hatta bebeklerde bile karşımıza çıkan önemli
duygudurum bozukluklarından biridir. Depresyon, biyolojisi, tedaviye verdiği yanıtı, genetiği ve prognozu açısından karmaşık ve heterojenik bir yapı gösteren psikolojik bir durumdur. Depresyon belirtilerinden bazıları; uyku
ve iştah bozuklukları, somatik belirtiler, karamsarlık, benliğe ilişkin olumsuz duygular, genel doyumsuzluk, sevgi
ve ilgi kaybı ağlama nöbetleri, benlik saygısında azalma, olumsuz beklentiler, kendini eleştirme, kendini suçlama,
karar vermede güçlükler, motivasyon kaybı, kaçma, çekilme ve intikam düşünceleridir (Hisli, 1988). Dünya Sağlık
Örgütüne göre dünya nüfusunun % 3 ile % 5’inde belirgin depresyon belirtileri görülmektedir. Son yıllarda yapılan
araştırmalar depresyonun ergenlik döneminde karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri olduğunu göstermektedir
(Dopheide, 1981; Hamrin ve Pachler, 2005) . Lewinson ve diğ. (2000) ergenlik döneminde depresyon ve depresif
belirtilerin görülme sıklığının % 5 ile % 20 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Gröholt ve diğ. (2000) depresyonun ergenlik döneminde en önemli intihar kaynaklarından biri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Türkiye’de ergenler
üzerinde yapılan birçok araştırma bulgusu depresyonun özellikle ergenlerde yaygın bir sorun olduğunu ortaya
koymuştur (Eskin, 2000; Bilal, 2005). Türkiye’de Çocuk ve ergenlik dönemine ilişkin olarak yapılan araştırmalarda depresyonun ve anksiyete bozukluklarının yaygın birer sorun olduğu belirlenmiş olmasına karşın tarama
araştırmalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Literatürde en yaygın olarak kullanılan ölçek Öy (1994) tarafından geliştirilmiş olmasına karşın arada geçen süre içerisinde DSM-4 ve DSM
5 tanı ölçütleri dikkate alınarak herhangi bir revizyon yapılmadığı ve geçerlik güvenirlik çalışmalarının tekrarlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu araştırmada Ebesutani ve diğ. (2012) tarafından geliştirilen Çocuklar için
Anksiyete ve Depresyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonunu yaparak psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çocuklar için Anksiyete ve Depresyon ölçeği Ebesutani ve diğ. (2012) tarafından geliştirilmiş öz bildirime dayalı likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçek toplamda yirmi beş madde ve anksiyete ve depresyon olmak üzere
temel iki alt boyuttan oluşmaktadır. Anksiyete alt boyutu 15 maddeden oluşmakta ve genel anksiyete, ayrılık anksiyete, panik bozukluk, sosyal anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluğu yönelik belirtileri ölçmeyi amaçlayan
maddeler içermektedir. Depresyon boyutu ise on maddeden oluşmakta ve temel depresyon belirtilerini ölçmeye
çalışmaktadır. Ölçeğin klinink ve klinik olmayan örneklemler üzerinde yapı geçerliği incelenmiş ve her iki örneklem üzerinde iyi sonuçlar verdiği bulunmuştur.Bu araştırma bir ölçek uyarlama çalışmasıdır. Ölçeğin Türkçeye
uyarlanması sürecinde farklı aşamalar izlenmiştir. Öncelikle dilsel eşdeğerliğin sağlanabilmesi için birbirinden
farklı İngilizce dil uzmanları, Türkçe dil uzmanları ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alan uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip oluşturulmuş ve ölçeğin öncelikle Türkçeye dilsel olarak çevirisi yapılmıştır. Ardından farklı
İngilizce dil uzmanları tarafından yapılan çeviriler gözden geçirilmiş ve çeviriye son şekli verilmiştir. Son şekli
verilen çeviri metni Trkçe dil uzmanları ardından Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan uzmanları tarafından gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu işlemlerin ardından ölçeğin yüzer kişilik iki farklı örneklem
grubu üzerinde pilot uygulamaları yapılarak madde uyumu ve iç tutarlık düzeyi incelenmiş ve madde toplam korelasyon değerlerinin ve iç tutarlık değerlerinin yeterli olduğu tespit edilerek faktör analizi işlemlerine geçilmiştir.
Ölçeğin adaptasyonu sürecinde doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve DFA’da çoklu uyum indeksleri kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama sürecinin her bir aşamasında farklı çalışma grupları oluşturulmaya çalışılmıştır. Genel
toplamda 550 kişiden oluşan bir örneklem grubu üzerinde istatistiksel işlemler yürütülmüştür.Ölçeğin uyarlanması
sürecine pilot uygulamalar ile başlanmıştır. İlk Pilot uygulama da madde uyumları gözden geçirilmiş ikinci pilot
uygulamada ise iç tutarlık ve madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin iç
tutarlık değerinin .92 ve madde toplam korelasyon değerlerinin ise .37 ile .81 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin faktör yapısının Türk örneklem üzerinde doğrulanıp doğrulanamayacağını belirlemek için ise doğrulayıcı
faktör analizi yapılmış ve çoklu uyum indeksleri kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda çocuklar için
anksiyete ve depresyon ölçeğinin model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu ve ölçeğin iyi uyum verdiği bulunmuştur. Elde edilen model uyum indeksleri ise RMSEA: .071, RMR: 065, SRMR: .070, NFI: .97, CFI: .98
şeklindedir. Doğrulayıcı faktör analizinde maddeler üzerinde herhangi bir modifikasyon işlemi yapılmamıştır.

1016

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
CFA sonucunda 25 madde ve anksiyete ve depresyon olmak üzere 2 alt boyuttan oluşan çocuklar için anksiyete
ve depresyon ölçeğinin faktör yük değerlerinin .32 ile .75 arasında değiştiği bulunmuştur. Elde edilen bulgular
Çocuklar için Anksiyete ve Depresyon ölçeğinin model uyum düzeyinin yeterli olduğu ve ölçeğin Türk örneklem
üzerinde faktör yapısını birebir olarak koruduğunu göstermektedir (Seçer, 2013).
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Geçmişten günümüze kadar kullanılan teknolojik aletlerdeki tüm gelişmeler insanların hayatlarını kolaylaştırmak
amacıyla ortaya konulmuştur (NAGB, 2010). Fakat sürecin hiç bir döneminde gelişim bugünkü kadar hızlı olmamakla birlikte, insanlık üzerinde de sosyal ve ekonomik etkisi bugünkü kadar önemli olmamıştır (NAGB, 2010).
Tüm bu gelişme ve değişimler nitelikli insan tanımının değişmesine neden olmuştur. Nitelikli insan özelliklerinde
de vurgulanan çağın gerekliliklerine cevap verebilecek, innovasyon becerisine sahip, fen, teknoloji, mühendislik
alanlarına hakim yaratıcı bireylere ihtiyaç çeşitli raporlarla ortaya konulmuştur. Ülkeler gelişim ve değişime uyum
sağlamak için bu nitelikteki bireylerin yetiştirilmesi için konuyu eğitim politikalarının odağına almışlardır. Eğitim
reformalarının odağına ise tüm eğitim düzeylerinde fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan STEM eğitimini yerleştirmişlerdir
(NAE, 2010; Williams, 2011; Asghar, Ellington, Rice, Johnson ve Prime, 2012). Fen eğitiminden STEM eğitimine
dönüşüm öncelikle Amerika’da başlamış ve bir çok Avrupa ülkesinde dönüşüm gerçekleşmeye devam etmektedir.
Tüm bu çalışmaların etkisi ülkemizde ölçeğinde incelendiğinde bilimsel gelişmelerin odağında olan TÜBİTAK
(2004) tarafından yayınlanan “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları, 2003 - 2023 Strateji Belgesi” nde ve ekonominin nabzını tutan TÜSİAD(2014) tarafından yayınlanan “STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması” raporunda STEM alanlarına yönelik ilginin arttırılması için çağrıda bulunulmakta
ve bu alanlarda becerilere sahip nitelikli birey yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Eğitim alanında çalışmalar incelendiğinde ise Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) eğitimi olarak yankılandığı,
fakat uygulamanın daha çok akademik düzeyde ya da okul dışı öğrenme ortamları olan bilim merkezleri düzeyinde
kaldığı da dikkat çekmektedir. Uygulamaya geçebilmek için yapılan çalışmalar ve projeler devam etmektedir.
Fakat 2013 yılında revize edilen Fen Bilimleri Öğretim Programında (MEB,2013) öğrencilere kazandırılması gereken bilgi , beceri, duyuş ve Fen, Teknoloji, Toplum, Çevre kazanımlarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunun sağlandığı öğretim programlarının tüm öğretim düzeylerinde kullanılması gerekliliğini
işaret etmektedir. Programın hedeflerinin yine programda vurgulanan araştırma sorgulama temelli fen eğitimi yaklaşımı ile mühendislik tasarımı temelli fen eğitiminin entegrasyonuyla gerçekleşeceği düşünülmektedir. Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi öğrencilerin hedeflenen davranışları kazanmaları için bilimsel araştırma-sorgulama ile mühendislik tasarımının bir arada ele alındığı, gerçek yaşam bağlamını oluşturan mühendislik tasarım
problemlerine mühendislik tasarım süreci çerçevesinde çözümler üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen
STEM disiplinlerinin entegrasyonunu içeren bir öğretim yaklaşımıdır (Householder ve Hailey, 2012; Wendell,
2008). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi uygulamaları öğrencilerin fen dersinde başarılarını arttırmakla birlikte, beceri kazanmalarında, olumlu tutum geliştirmelerinde, derse ve mühendislik disiplinine ilgilerinin ve motivasyonlarının artmasına imkan sağlamaktadır (Roth, 2001; Tal, Krajcik ve Bluemenfeld, 2006; Ercan, 2014). Öğretmen adaylarına mühendislik tasarım temelli fen eğitimi yaklaşımının örnek etkinlikler ile tanıtılması ve uygulanması şeklinde yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik fikirleri alınarak elde dilen
bulgular doğrultusunda STEM eğitimi alanlarında yapılan uygulamaların iyileştirilmesi, gelecekte yapılacak çalışmalara örnek teşkil ederek çok disiplinli ders programlarının geliştirilmesi ve uygulamaların arttırılması ve bu
alanda öğretmen yetiştirmeye katkı sağlaması açısından önemlidir. Tüm bunlardan yola çıkarak bu araştırmanın
amacı fen bilgisi öğretmen adaylarına mühendislik tasarım temelli fen eğitimi sürecini tanıtmak ve öğretmen adaylarından geri dönütler alınarak süreçte yapılması gereken değişiklikleri ele almaktır. Bu amaçla, fen bilgisi öğretmen adaylarına mühendislik tasarım temelli fen eğitim yaklaşımına yönelik hazırlanan bir etkinlik programı hazırlanmış ve uygulanmıştır.Nitel durum çalışması, güncel bir olguyu gerçek yaşam çerçevesinde ele alıp tartışan
(Yin, 1984, s23), bir ya da bir kaç durumun derinlemesine araştırıldığı, duruma ilişkin etkenlerin bütüncül bir
yaklaşımla araştırılarak, etkenlerin ilgili durumu nasıl etkilendikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine
odaklanılan bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s 77). Bu araştırmada mühendislik tasarım temelli
fen eğitimi etkinlikleri konusunda öğretmen adaylarının görüşleri incelenerek durum derinlemesine ele alındığından bu çalışma Nitel araştırma paradigmasına dayalı bir özel durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu
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bir devlet üniversitesinin eğitimin fakültesinde öğrenim gören 44 üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen mühendislik tasarım temelli fen eğitimi yaklaşımına uygun olarak
hazırlanmış örnek ders etkinliği 5 hafta süreyle toplam 10 ders saati boyunca uygulanmıştır. Araştırmanın veri
toplama araçlarını araştırma süresince öğretmen adaylarının tuttukları uygulama günlükleri ve araştırma sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan ve öğretmen adayları tarafından doldurulan mühendislik tasarım temelli fen eğitimi uygulama sürecine yönelik görüş formları ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri sürecin ve yöntemin etkilerini belirlemek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler kodlanmış ve aynı konuyu vurgulayan kodlar kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler, uygulama sürecine yönelik olumlu ve olumsuz görüşler, sürecin iyileştirilmesine yönelik görüşler ve gelecekte uygulamaya yönelik görüşler başlığında ele alınmıştır. Araştırmanın güvenirliği sağlayabilmek için veri analizi sırasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Bunun için oluşturulan kodların kategorilere uygunluğuna göre bir uzman tarafından incelenmiştir. İnceleme sonrasında araştırmacılar arasında görüş birliğine varılarak veriler düzenlenmiştir. Yapılan araştırmada sonuçların geçerliğini sağlamak
amacıyla ise veri analiz sürecini oluşturan kategorileştirme süreci detaylıca açıklanmaya çalışılmıştır.Araştırma
sonucunda , fen bilgisi öğretmen adaylarının genellikle mühendislik tasarım destekli fen eğitimine yönelik genellikle olumlu görüşler belirttiklerini ve gelecekte öğretmen olduklarında uygulamak istediklerini belirtmişlerdir.
Sürecin olumlu yönlerine ilişkin olarak araştırma sorgulamaya dayalı olduğu için süreçte uzun süre düşünmeleri
gerektiğini, uygulamaların öğrenci merkezli olması, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerini sağladığı, grupla çalışmayı gerektirdiği için iletişim becerilerini geliştirdiği, salt bilgi değil probleme yönelik bilgi edinmeyi ve yaşamın farklı alanlarını da düşünmeye ittiği gibi olumlu görüşler ileri sürmüşlerdir. Olumlu görüşler kadar olmasa da gelecekteki
uygulayıcılara yol gösterecek, zamanın planlanmasının zor olması, sınıf yönetiminin zor olacağı, öğretmen açısından etkinlik hazırlamanın ve uygun problem tasarlamanın zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının
bir çoğu uygulamaları öğretmen olduklarında uygulamayı düşündüklerini belirtirken, etkinlik hazırlanmasının zor
olması yönünde olumsuz görüş bildirenlerin ise uygulamada kararsız oldukları yönünde görüş bildirmişlerdir.
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Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim
Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşleri
Arş. Gör. Volkan Lütfi PAN
Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY
Mersin Üniversitesi

Eğitimin geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkililiğini koruması, dünya çapında yaşanan değişimin ve hızlı
gelişmelerin temel sebeplerinden biri olmasından kaynaklanmaktadır. Zaman ilerledikçe insanların bilgisi artmış,
bu artış ise beraberinde bilginin paylaşılmasını ve saklanarak depolanmasını getirmiştir. Bilgiye ulaşma kadar
bilgiyi kullanma ve paylaşma da toplumların ilerlemesinde katkı sağlayan önemli bir unsur olmuştur. Çünkü bilgi,
toplumların en önemli gücü haline gelmiştir. Öyle ki; içinde bulunduğumuz zaman dilimine bilgi çağı, insanlara
ise bilgi toplumu denmektedir. Bilgi çağında, bireylerin araştırmacı, yenilikçi, sorgulayarak düşünen ve üretebilen
insanlar olmaları beklenmektedir. Bilginin bu denli önem kazanmasında ve insanların bilgiye erişimimde teknolojinin rolü ise oldukça büyüktür. Teknolojinin hayatımıza dahil olması gün geçtikçe artan bir etkiyle kendisini
göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, özellikle eğitim sürecindeki olumlu etkileri
ve bunların yaygın kullanımı, yeni ve stratejik yöntemlerin de bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik olarak geliştirilmesini sağlamıştır. Özellikle taşınabilir olarak kullanılan iletişim teknolojilerin artması ve internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla bilgi kolay ulaşılabilir duruma gelmiştir. Mobil iletişim teknolojisindeki bu hızlı gelişmelere paralel olarak üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının sahip olduğu internet erişimli mobil cihazlar
ile iletişim yöntemleri, işbirliği fırsatları ve bilgiye erişim kaynakları artmıştır. Günümüzde eğitimde yaygın olarak
kullanılan mobil iletişim teknolojileri akıllı cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kişisel dijital yardımcılardır. Mobil iletişim teknolojileri öğretmen ve öğrencilere daha esnek bir yaklaşım sunmaktadır. Örneğin, bilgisayar laboratuarları büyük ve donanımlı dersliklerdir ancak öğrencilerin spor salonunda, çalışma salonunda, okul
bahçesinde hatta sınıfta teknoloji kullanımı olmayabilir( Thornton ve Houser, 2004). Mobil cihazlar ile öğrenme
öğretme sürecinde gerçekleşen pek çok eğitsel etkinlik derslik dışında veya ders süresi haricinde yapılabilir. Her
yerde ve her zaman öğretim, mobil iletişim teknolojileri ile mümkün görünmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki, kablosuz iletişimdeki ve mobil cihazlardaki gelişmeler geleneksel öğrenme öğretme sürecini desteklemek
için kullanılmaya başlamıştır (Wang vd., 2004). Öğrencilerin en çok sahip olduğu mobil iletişim teknolojilerinden
olan akıllı cep telefonu eğitsel amaçla kullanımı halinde, akademik sayfalara, dijital kütüphanelere, her türlü yayına, videolara, çeşitli bilgi kaynaklarına, ders notlarına ve projelerde eşgüdümlü olarak çalışmalarına olanak sağlayabilir. Mobil öğrenme ortamlarını kullanmak öğrencilere her zaman ve her yerde istedikleri bilgilere ulaşma
imkanı sağlamaktadır (Göksu ve Atıcı, 2013).Mobil iletişim teknolojilerin kullanımı günümüzde oldukça yaygındır. Sadece cep telefonu kullanan bireylerin sayısı bir buçuk milyardan fazladır ki, bu sayı bilgisayar kullanıcılarının neredeyse üç katı daha fazla olduğu anlamına gelmektedir (Geng, 2013). Teknoloji hayatımıza girdikçe eğitimde de daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yüzden mobil iletişim teknolojilerinin ne derece hayatımızda olduğunun ve bunun ne kadarının eğitim sürecini kapsadığının bilinmesi önemlidir. Araştırmadan elde edilecek bulgular ile eğitim ve teknoloji arasındaki bağın olumlu ve olumsuz yönleri ile ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu
durum öğrenme – öğretme sürecinin tasarlanmasında mobil iletişim teknolojilerinin kullanımı ile sınıf içi ve sınıf
dışı, her yerde her zaman öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmanın öncelikli
amacı Öğretmen Adaylarının Ve Öğretim Elemanlarının Her Yerde Her Zaman Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) Kullanımına Dair Görüşlerini ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Her yerde her zaman eğitim” düşünüldüğünde
mobil iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecindeki kullanımı hakkında öğretim elemanları ve öğrenciler
ne düşünmektedir? (Olumlu veya olumsuz yönleri nelerdir?)Mobil iletişim teknolojileri öğrenme-öğretme sürecinde öğretim elemanları ve öğretim elemanlarına göre nasıl daha etkili kullanılabilir?Bu araştırma, öğretmen
adaylarının ve öğretim elemanlarının her yerde her zaman eğitim için mobil iletişim teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.) kullanımına dair görüşlerinin belirlenmesine dayalı olup, betimsel
nitelikte bir çalışmadır.Creswell (2008) nitel araştırmayı, sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü
metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma süreci olarak ifade etmektedir (Karadağ, 2010). Araştırmada geçmişte ya
da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli kullanılmıştır.
Tarama (survey) araştırmalarda evren ve örneklem bulunur ve örneklemin evreni temsil etmesine büyük önem
verilirken amaç, genelleştirilebilir veriler elde etmektir (Kuş, 2009).Tarama araştırmaları, bir konuyla ilgili olarak
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katılımcıların görüş, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemlere ulaşabilmeyi sağlayan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu çalışmada kişisel ifadeler dayalı inançlar ya da davranışlara ilişkin araştırma soruları bulunduğu için tarama (survey) modeli tercih edilmiştir.Araştırmanın evrenini,
2014–2015 öğretim yılında mersin üniversitesi eğitim fakültesinde bulunan 60 öğretim elemanı ve 1227 öğrenci
(yalnızca 3. Sınıf ve 4. Sınıf) oluşturmaktadır.Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup
öğretim elemanı ve öğrencilerin kişisel niteliklerini ortaya koymayı amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” ile her yerde
her zaman eğitim için mobil iletişim teknolojilerinin kullanımına dair görüşleri almayı hedefleyen“Kapalı Uçlu
Sorular Formu” ve “Açık Uçlu Sorular Formu”dur.Nitel verilerin analizinde frekans dağılımı ve açık uçlu sorular
için içerik analiz yöntemi uygulanmıştır. İçerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara
ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Nitel verilerin içerik analizinde güvenirliğin hesaplanması için
uygulama sonrasında, görüşme kodlama anahtarları ve görüşme dökümleri araştırmacı ve bir uzman tarafından
ayrı ayrı okunarak “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü formülü
(Güvenirlik= Görüş Birliği / Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı) kullanılmıştır.Bu araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının her yerde her zaman eğitim için mobil iletişim teknolojilerinin kullanımına dair
olumlu ve olumsuz görüşlerine ulaşmak hedeflenmiştir. Oldukça yaygın olan mobil iletişim teknolojilerinin kullanılmasının ihtiyaç anında kullanılarak öğrenme sağlayabileceği gibi farkında olmadan öğrenme sağlayabilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Sosyal medya ve eğlence gibi amaçlar dışında mobil teknoloji kullanımının
bireyin günlük yaşantısında ne derece ön planda olduğuna dair fikir sahibi olunması ve bu sayede her yerde her
zaman eğitime dair önemli bulgulara ulaşılacağı düşünülmektedir. Ayrıca teknolojinin olumlu etkilerinin görülmesi, öğretim elemanının öğrenme – öğretme sürecini etkili tasarlamasına yardımcı olabilecektir. Sınıf içi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin görüşler alınarak mobil iletişim teknolojilerin dersleri daha ilgi çekici hale getirip
getirmediği görülebilecektir. Bununla birlikte mobil iletişim teknolojilerinin zamandan tasarruf etmeyi kolaylaştıracağını ve hızlı geribildirim sağlayacağını gösteren ifadeler beklenmektedir. Özellikle öğrencilerin öğrenmeyi
kolaylaştıracağını belirtmeleri ve eğitimde mobil teknolojilerin kullanılmasının yaratıcılığı bile artırabileceğine
ilişkin görüşler ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Alınan cevapların ve yapılan yorumların daha çok olumlu yönde
olacağı düşünülmektedir. Ortaya çıkan olumsuz görüşlerin ve ifadelerin ise eksiklerin görülmesine yardımcı olması ve bu sayede öğrenme öğretme sürecine katkı sunacak önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.
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Bilim Müzesi İstasyonlarının Özetleyici Değerlendirmesinin Bilgi Hiyerarşisi Yöntemi İle
Gerçekleştirilmesi
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Özel Bahçeşehir Ortaokulu

Yrd. Doç. Dr. Cem GÜREL
Marmara Üniversitesi

Örgün ortamda eğitmen kontrolündeki öğrenmenin aksine, bilim müzeleri bireylere kendi öğrenme rotasını oluşturması için fırsatlar sunarak, her etkileşimden birçok sonuç çıkarmalarını sağlamaktadır (Johnson, 2013). Bireyin
serbestçe öğrenmesi doğrusal olmaktan uzak ve tamamen kişisel motivasyona bağlı olmakla birlikte, neyi, nerede
ve ne zaman öğreneceği bireyin seçimlerine dayanmaktadır (Falk ve Dierking, 2000). Yapılandırmacı modele göre
bir istasyonun başarısı istasyonun içerdiği kavramların ziyaretçiye aktarılması ile değil, ziyaretçiyi kendi bilgisini
oluşturmasını ne kadar desteklediği ile ölçülür (Hudec, 2004). Bu nedenle bir istasyonun ziyaretçiyle olan etkileşiminin karmaşık yapısı ancak ziyaretçinin gözünden bakılarak anlaşılabilir (Allen ve Gutwill, 2004). Daha önce
yapılan çalışmalar öğrenmenin ölçülmesinin bir istasyonun başarısını belirlemede önemli bir ölçüt olduğunu göstermektedir (Perry, 1993). Perry'nin geliştirdiği Selinda Modeli'nde anlayış oluşturma, istasyonların eğitici etkisinden çok, istasyonun ziyaretçiye öğrenme sürecinde nasıl ve hangi ölçüde katkıda bulunduğuyla ilgilenilir. Ziyaretçinin istasyonun içeriği ile ilgili anlayışını tümüyle açıklamak yerine, istasyonun taşıdığı eğitici mesajı da
göz önünde bulundurup, ziyaretçinin zengin ve karmaşık anlayışını ortaya çıkararak ziyaretçinin bilgi çıktılarını
ölçmek için bilgi hiyerarşisi yöntemini önermiştir (Perry, 2012). Perry’nin bilgi hiyerarşisi yaklaşımına göre her
istasyonun kendi bilgi yapısı vardır, bu yapı istasyondan ziyaretçiye aktarılır ve aktarılan bu bilgi ölçülebilir (Bitgood, 2013). Bu yapı, istasyonu geliştirenin ve ziyaretçinin istasyonun konusu hakkındaki anlayışlarının kesişim
noktasıdır. Bilgi hiyerarşisi ise bu anlayış yelpazesinin belirlenmesidir. Bu yelpaze ziyaretçinin bir konu hakkında
bildiklerinden değil, istasyonun bağlamındaki bilgilerinden oluşur. İyi yapılandırılmış bir bilgi hiyerarşisi, ziyaretçiyle yapılan görüşme sırasında ziyaretçinin istasyonun ana noktalarını hangi seviyede anladığının ve ziyaret
sonucunda bilgi hiyerarşisinde ne kadar ilerlediğinin belirlenmesini sağlar. Bilgi hiyerarşileri genellikle beş veya
altı seviyeden oluşur ve seviye 0 (sıfır)’dan başlayarak, seviye 5 veya altıya doğru ilerler. Ulaşılan bilgi hiyerarşileri araştırmalara göre farklılık gösterse de, çoğunlukla aynı yapıya sahiptirler. Müze ziyareti sırasında veya sonrasında öğrenmeyi ölçmek ve açıklamak hedeflenirken, öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri olan istasyonlar da
odak noktası olabilir. Bu tür araştırmalar, istasyonların tasarım amacına uygunluğunu, ziyaretçinin öğrenme sürecine nasıl ve ne kadar katkıda bulunduğunu, anlaşılır veya kullanışlı olup olmadığını sorgulayarak istasyon tasarımcılarına tasarım ve iyileştirme konularında geri bildirim sağlar. Screven (1990) istasyonların değerlendirilmesini, istasyonun verimliliğine katkıda bulunacak, ziyaretçilerin davranışlarına, ilgilerine ve istasyonun ziyaretçiyle
ne kadar iletişim kurabildiğine ışık tutacak bilgi toplama süreci olarak tanımlamış ve istasyonları değerlendirmede
ön değerlendirme (front-end evaluation), biçimlendirici değerlendirme (formative evaluation) ve özetleyici değerlendirme (summative evaluation) basamaklarının takip edildiğini belirtmiştir. Bilim müzesi veya bilim merkezi
gibi kavramların ve kurumların Avrupa ülkeleri ve Amerika ile karşılaştırıldığında Türkiye’de çok yeni olduğu
görülmektedir. Bu nedenle alanyazında bilim müzesinde fen öğrenimi ile ilgili araştırmaların yetersiz olduğu görülmüş, öğrenmeye bağlı olarak müze istasyonlarının değerlendirilmesine dair bir araştırmaya ise rastlanmamıştır.
Bu araştırmada ise müze ziyaretçilerinin bilim müzesinden öğrendiklerinin bilgi hiyerarşisi ile ölçülerek istayonların özetleyici değerlendirmesinin yapılması hedeflenmiştir.Öğrencilerin bir müze istasyonundan ne öğrendiklerinin araştırıldığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yin'e (2009) göre bağlamlarla sınırlı bir
fenomenin derinlemesine anlaşılması amaçlanıyorsa durum çalışması yöntemi kullanılmalıdır. Bu araştırmada da
öğrenci ve müze istasyonu arasındaki etkileşimi inceleyebilmek amacıyla durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma
2013-2014 öğretim yılında yapılmıştır ve İstanbul'daki özel bir ortaokulun 6. sınıflardan dokuz, 7. sınıflardan üç
öğrenci olmak üzere, toplam olarak 12 öğrenci katılmıştır. Araştırma için seçilen bilim müzesi, araştırmacının
öğretmeni olduğu okulun içerisinde olduğundan öğrenciler kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre ve amaçlı
olarak seçilmiştir. Uygulama aşaması 2 haftalık bir süreci kapsamaktadır ve 6 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama
Araştırmanın uygulama aşamasında ilk olarak değerlendirilmesi planlanan istasyonlar belirlenmiştir. Seçilen istasyonlar “Rüzgar Enerjisi”, “Palangalar” ve “Üçgen Ayna” dır. 2. aşama Geçici bilgi hiyerarşileri oluşturulmuştur. 3. aşama Öğrencilerle görüşme yapılarak istasyonların bilgi hiyerarşileri güncellenmiş ve öğrencilerin güncellenen bilgi hiyerarşilerindeki seviyeleri tespit edilmiştir. Bu süreç 1 hafta sürmüştür. 4. aşama Bu aşama bilim
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müzesi ziyareti aşamasıdır ve bilim müzesi ziyareti yaklaşık 40 dakika sürmüştür. Öğrenciler istasyonları serbest
bir şekilde deneyimlemişlerdir. 5. aşama Ziyaret sonrası görüşme aşamasıdır ve bu görüşmeler ziyaretin ertesi
gününde yapılmıştır. 6. aşama Öğrencilerin bilgi hiyerarşilerindeki seviyeleri tekrar belirlenmiş, istasyonların anlayış açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Uygulamanın üçüncü ve beşinci aşamasında öğrencilerle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, daha sonra bu görüşmeler yazılı hale getirilmiştir. Her istasyon için müze
ziyareti öncesi ve sonrası olarak 6 ayrı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin bilim müzesi ziyareti yapılandırılmamış gözlem formu kullanılarak kaydedilmiştir. Araştırmanın kavramsal çerçevesi önceden belirli olduğundan, veriler betimsel analiz sürecine göre değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2011) betimsel analiz için dört aşama tanımlamışlardır: 1. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma: Araştırmacının bilim
müzesi görevlisi olarak deneyimlerinden ve öğrencilerle bilim müzesi ziyareti öncesi yaptığı görüşmelerden elde
edilen veriler ışığında oluşturulan istasyon bilgi hiyerarşileri, verilerin analiz edileceği kavramsal çerçeveyi oluşturmaktadır. 2. Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi: Bu aşamada ziyaret öncesi öğrenci görüşmeleri istasyonların bilgi hiyerarşileri çerçevesinde incelenmiş ve öğrencilerin bilgi hiyerarşilerinin hangi seviyelerinde olduklarını destekleyen öğrenci yorumları belirlenmiştir. Ziyaret sonrası görüşmelerde de ziyaret öncesi görüşmelerdeki verilere uygulanan süreç uygulanmıştır. 3.Bulguların tanımlanması: İkinci aşamada öğrencilerin bilgi hiyerarşilerindeki seviyelerini destekleyen yorumları, bu aşamada bilgi hiyerarşilerinin farklı seviyelerinde bulunan
öğrencilerden alıntılar olarak bulgularda yer almıştır. 4. Bulguların yorumlanması: Öğrencilerin bilim müzesi ziyareti öncesi ve sonrasında, bilgi hiyerarşilerindeki seviyeler karşılaştırılmış, bulgular arasındaki neden-sonuç ilişkisinin açıklanması hedeflenmiştir. Görüşmeler sırasında öğrencilerin anlatmak istediklerini kağıda çizmelerine
izin verilerek, ses kaydı alınarak ve bilim müzesi ziyareti sırasında gözlem formu kullanılarak veri çeşitlemesi
yapılmıştır.Palangalar istasyonunun bilgi hiyerarşisinde bilim müzesi ziyareti öncesinde Seviye 1 ’de öğrenciye
rastlanmamış, öğrencilerin diğer seviyelerde düzenli bir dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Seviye 1’de öğrenciye rastlanmaması, Perry’nin (2012) bilgi hiyerarşisinin her seviyesinde öğrenciye rastlanabileceği görüşüyle
uyuşmamaktadır. Bunun nedeni bilim müzesi ziyareti öncesi öğrencilerle yapılan görüşmelerde Seviye 1’deki öğrencilerin bilgilerini tam olarak ortaya çıkarmak için gereken soruların sorulmaması olabilir. Palangalar istasyonu
ile ilgili diğer bir bulgu ise Seviye 4’teki öğrencilerin tümünün 7. Sınıf olmasıdır. Makaralar ve Palangalar konusu
7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinin 1. dönem konusudur. Araştırmanın yürütüldüğü zaman aralığı ise 2. döneme
denk düşmektedir, bu nedenle palangalar konusunu işlemiş olan 7. sınıf öğrencilerinin Seviye 4’te bulunması beklenen bir sonuçtur. Rüzgar Simülasyonu istasyonunun bilgi hiyerarşisinde ziyaret öncesinde öğrenciler Seviye 2
ve Seviye 3’te yığılma göstermektedir. Bilgi hiyerarşisi geniş bir yelpazedeki bilgiyi kapsadığından Seviye 0 ve
Seviye 1 öğrencilerin bilgi seviyelerinin altında kalmış olabilir. Ziyaret öncesinde Üçgen Ayna bilgi hiyerarşisinde
öğrenciler Seviye 4’te yığılma göstermişlerdir. Seviye 4, yansıma olayını açıklayabilen ve yansımalar sonucunda
oluşan görüntü sayısı hakkında çıkarım yapabilen öğrencilerden oluşmaktadır. Aynalar ve yansıma konusu 6. sınıf
fen ve teknoloji dersinin konusudur. Araştırmanın yürütüldüğü zaman aralığında öğrenciler aynalar ve yansıma
konularını bir ay önce işlemişlerdir. Bu nedenle öğrencilerin yansıma ve görüntü oluşumu hakkında çıkarım yapmaları beklenen bir durumdur. Bir diğer etken ise öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları durumlardan biri olan
aynaların karşılıklı birbirine bakması sonucu çok sayıda görüntü oluşması olabilir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde bu benzetime sıkça rastlanmıştır. Bilim müzesi ziyareti sonrasında öğrencilerin çoğunluğunun Palangalar
istasyonunun bilgi hiyerarşisinde Seviye 4’te olduğu, Rüzgar Simülasyonu istasyonunda ise öğrencilerin Seviye
4’ te yığılma gösterdiği, Üçgen Ayna istasyonunda ise Seviye 4’ te yığılmış olan öğrencilerin sayısının arttığı
yargısına ulaşılmıştır. Bir uygulama veya etkileşim sonrası öğrenme beklenen bir sonuçtur, ayrıca varılan bu yargı
bilim müzelerinde yapılan önceki çalışmaları destekler niteliktedir (Henriksen ve Jorde, 2001; Fadigan ve
Hammrich, 2004; Anderson, Lucas, Ginns ve Dierking, 2000; Spiegel et al., 2012; Bozdoğan ve Yalçın, 2006;
Ertaş, Şen ve Parmaksızoğlu, 2011). Bazı öğrencilerin bilgi hiyerarşisinde üst seviyelere ilerleyememeleri ise istasyonu deneyimlerken yaşadıkları zorluklar ve istasyonların nasıl kullanıldığını anlayamamış olmalarından kaynaklanıyor olabilir. İstasyonların tasarım amacı ve öğrencilerin öğrendikleri karşılaştırıldığında, tasarım amacının
ve öğrenilenlerin örtüştüğüne, bilim müzesi ziyareti sonucunda tüm öğrenciler bilgi hiyerarşilerinin en üst seviyelerine gelmese de, istasyonların tasarım amacını yerine getirdiğine ilişkin kanıtlara rastlanmıştır.
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Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime Yönelik Dirençlerinin İncelenmesi
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Günümüzde öğrencilerin internet ve çoklu ortamla her gün etkileşim içinde olmaları onların “dijital yerli”
(Prensky, 2001) olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Dijital yerli olarak nitelendirilen öğrenciler öğretimde
köklü değişimlere öncülük etmiştir. Bireyin yaşamında yer alan teknolojinin öğretime başarılı olarak entegre edilmesi günümüz çağında bir ihtiyaca dönüşmüştür. Teknolojinin öğretime nasıl entegre edileceği ve teknoloji entegrasyonu önündeki engeller uzun yıllardır eğitimciler tarafından tartışılan ve hakkında araştırmalar yürütülen bir
konu olmuştur (Lowther, Strahl, Inan ve Ross, 2008). Alanyazında teknoloji entegrasyonuna ilişkin standart bir
tanımlama bulunmamaktadır (Bebell, Russell ve O’Dwyer, 2004). Bazı bilim insanlarına göre, teknoloji entegrasyonu öğretmenlerin sınıflarında düşük düzeyde (örn. öğrencilerin internet araştırmaları yapması) ya da yüksek
düzeyde (öğrencilerin çoklu medya araçlarıyla projeler hazırlamaları) bilgisayarı kullanmaları olarak açıklanmaktadır (Cuban, Kirkpatrick ve Peck, 2001). Diğerlerine göre, teknoloji entegrasyonu öğretmenlerin etkinliklerini
daha güvenilir ve daha verimli kılmak için teknolojiyi etkinlikleriyle bütünleştirmeleridir (Hennessy, Ruthven ve
Brindley, 2005). Ancak şu bilinmelidir ki teknolojinin öğretime entegrasyonu teknolojinin sınıfta kullanımından
daha fazlasıdır (Krueger, 2007 akt. Heo, 2009). Alanyazında gerçekleştirilen birçok çalışma (Okojie ve Olinzock,
2006; Butler, 2010; Teo, 2011) öğretmenlerin sınıfta teknoloji kullanımı ile teknolojiye ilişkin tutumları ve inançları arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin teknolojiye ilişkin olumsuz tutumları teknolojinin öğretime entegre edilmesini önleyen bir engel olarak görülmektedir. “Eğitim teknolojilerindeki değişime açıklık”,
“teknoloji eğitimlerine katılımda isteklilik” gibi öğretmenlerin kişisel eğilimlerinin teknolojinin öğretime başarılı
olarak entegre edilmesini kolaylaştıracağı vurgulanmıştır (Vannatta ve Fordham, 2004). Öğretmenlerin teknolojiyi
öğretime entegre edememelerinin nedenleri arasında öğretmenlerin öğretim teknolojilerindeki değişime direnç
göstermeleri sayılmaktadır (Ferguson, 1997 akt. Karakoyun, 2014). Giroux (2001) öğrenci direncini öğrencinin
eğitim öğretim faaliyetlerine karşı koyma davranışları olarak tanımlamaktadır. Burroughs, Kearney ve Plax (1989)
yükseköğretim düzeyinde öğrencilerin öğrenme öğretme etkinliklerine karşı koyma davranışlarını 19 kategoride
açıklamıştır. Bu kategorilerden bazıları, öğretmene öneride bulunma, öğretmeni suçlama, dersten kaçma, isteksiz
uyum gösterme, etkin direnç gösterme, aldatma, doğrudan iletişim kurma, engel olma, özür sunma, öğretmeni
umursamama, önceliklerinin farklı olduğunu söyleme, öğretmeni zorlama, şikâyetçi olma, savunmaya geçme olarak açıklanmıştır. Higginbotham (1996 akt. Yüksel, 2006) direnç davranışlarını sözel, sessiz ve sınıfta olmama
olarak üç kategoride tanımlamıştır. Öğrenci direncinin genellikle ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda çalışıldığı, yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir (Burroughs, Kearney,
ve Plax, 1989; Kearney, Plax ve Burroughs, 1991; Yüksel, 2006). Uluslararası çalışmaların aksine ülkemizde öğrenci direncine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sınırlıdır. Teknoloji destekli öğretim ortamlarını yaygınlaştırmak, dijital yerli olarak isimlendirilen çağın öğrencilerini öğrenmeye motive etmenin bir yolu olarak görülebilir.
Teknolojinin öğretime başarılı entegrasyonunun önündeki içsel engellerden biri öğretmenlerin teknolojiye ve teknoloji entegrasyonuna yönelik duyuşsal özellikleridir. Teknoloji destekli öğretime yönelik direnç bireylerin duyuşsal özellikleri arasında yer almaktadır. Teknoloji destekli öğretime yönelik direnç, teknolojinin öğretime entegre edilmesinde öğrenenlerin karşı koyma davranışları olarak açıklanabilir. Kısacası bireylerin teknoloji destekli
öğretime yönelik direnç davranışlarının belirlenmesiyle teknolojinin öğretime başarılı entegrasyonunun önündeki
engellerden birinin ortadan kalkacağı ileri sürülebilir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik direnç davranışlarının belirlenmesinin ulusal ve uluslararası alanyazında yerini alması önem taşır.Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik direnç davranışlarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılında
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma evrenininin sınırlı ve ulaşılabilir olması nedeniyle, araştırma Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sınıf
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve RPD bölümlerinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 1082 öğretmen
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adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik direnç davranışlarının ortaya çıkarılması araştırmacılar tarafından geliştirilen (Yavuz-Konokman ve Yanpar-Yelken, 2015)
“Teknoloji Destekli Öğretime Yönelik Direnç” ölçeğiyle sağlanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi
çalışmaları ile ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile test tekrar test güvenirlik katsayısının ölçeğin öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik direnç davranışlarını belirlemede geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik direnç puanlarının incelenmesinde dikkate alınanan değişkenler; bir dönemde teknoloji destekli öğretim uygulamalarına yer verilen ders sayısı, teknolojinin öğretime entegrasyonununa yönelik değerlendirme, teknolojinin öğretime entegrasyonuna ilişkin yeterlik algısı, yeni teknolojilere ilgi düzeyi ve teknoloji destekli öğretime yönelik
tutumdur. Öncelikle bağımsız değişken düzeyinde bağımlı değişkenin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir.
Normal dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmen adaylarının direnç puanlarının ilgili değişkenlere
göre farklılaşma durumunun belirlenmesinde Kruskal Wallis H testi; gözlenen farkın hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesinde ise Mann Whitney U testi gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının
teknoloji destekli öğretime yönelik direnç puanlarının teknoloji destekli öğretim uygulamalarına yer verilen ders
sayısı, teknolojinin öğretime entegrasyonununa yönelik değerlendirme, teknolojinin öğretime entegrasyonuna ilişkin yeterlik algısı, yeni teknolojilere ilgi düzeyi ve teknoloji destekli öğretime yönelik tutum değişkenlerine göre
farklılaştığını göstermektedir. Örneğin, teknoloji destekli öğretim uygulamalarına yer verilen ders sayısının artmasıyla öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik dirençlerinde düşme gözlendiği saptanmıştır.
Öğretmen adaylarının yeni teknolojilere ilgi düzeyinde ve teknolojiyi öğretime entegre etme yeterlik algısında
düşme gözlendikçe teknoloji destekli öğretime yönelik direnç düzeyinde artma gözlendiği sonucuna varılmıştır.
Ayrıca öğretmen adaylarının teknolojinin öğretime entegre edilme yaşantılarını olumsuz değerlendiren öğretmen
adaylarının olumlu değerlendirenlere kıyasla teknoloji destekli öğretime yönelik direnç puanlarının daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca dayanarak öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretime yönelik dirençlerin önlenmesi için öğretmen yetiştiren kurumlarda doğru ve etkili teknoloji destekli öğretim uygulamalarında çeşitlilik sağlanarak uygulamaların arttırılması önerilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının teknolojiyi öğretime entegre etme yeterlik algılarının geliştirilmesi ve yeni teknolojilere ilgilerinin arttırılması için yeni teknolojilerin öğretimle nasıl bütünleştirileceğinin örneklendirildiği öğrenme ortamları tasarlanabilir.
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Tasarım Eğitiminde Stüdyo Çalışmalarına Bir Yaklaşım: “Dijital Öyküleme”
Öğr. Gör. Dr. Şebnem ERTAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tasarım eğitimi, öğrenme değil, yaratma, deneyimleme ve araştırma sürecidir. Bu eğitim sürecindeki uygulamalı
tasarım dersi olan stüdyo (proje-tasarım) derslerinin içeriği, bir sorun üzerine, bilgi toplama ve sonrasında başlama
onu geliştirme ve ürüne dönüştürmeyi kapsamaktadır. İç mimarlık eğitiminde proje dersleri genellikle stüdyo olarak tanımlanan mekanlarda, öğrencinin tasarladığı ürünün öğretim elemanı tarafından masa başında kritik edilmesi
ile verilmektedir. Birebir görüşmeler ve eleştiri tasarım stüdyosunda temel eğitim biçimidir (Ketizmen, 2002).
Stüdyolar mimarlık programları gereği öğrencilerin eğitim sürecinde en çok zaman geçirdikleri, belirli zaman dilimlerinde farklı öğrenme etkinlikleri için kullandıkları herkese ait anonim mekanlardır (Dikmen, 2011). Bu stüdyolar, mimarlık eğitiminin, zaman ve etki açısından en önemli parçası sayılabilir. Mimari tasarım mantığı büyük
ölçüde bu derste şekillenmeye başlar. Mimari tasarım stüdyosunda yapılan iş ise, tasarımın öğretilmesinden çok,
tasarımın değerlendirilmesidir (Yürekli ve Yürekli, 2004). Bu nedenle birçok girdiyi ve farklı bilgiyi içeren stüdyo
dersi, iç mimarlık eğitim programında tasarım temelli diğer disiplinlerde olduğu gibi öğretim programının merkezinde bulunmaktadır. İç mimarlık eğitiminde stüdyolar iç mimari tasarımı öğrenmenin öz deneyimidir (Arıdağ ve
Uraz, 2006; Dikmen, 2011). Stüdyo dersleri, öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesini, tasarım sürecine odaklanmasını sağlayan ve iç mimarlık hakkında kendi fikirlerini açıklayabildikleri, öğrenciyi mesleğe hazırlayan ideal bir
öğrenme çevresidir (Gökmen ve Süer, 2003). İç mimarlık eğitim sürecinde, öğrencinin mesleki gelişimini sağlayabilmek için her yarıyıl değişen farklı konu ve temalarla kendisinden istenen tasarım problemini tanımlaması,
çözüm önerileri üretmesi ve bu öneriler arasından özgün tasarıma ulaşması beklenmektedir (Erzen,1976). Böylece
öğrencilerin tasarım sürecinde farklı mekan ve işlevler çözümlemeyi öğrenerek mesleki deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Tasarım sürecinde (saydam kutu) Aksoy’un (1987) belirttiği gibi, sorun belirleme, bilgi toplama,
çözümleme, amaç belirleme, bireşim, değerlendirme, geliştirme gibi süreçlerini yaşar. Bu süreç içerisinde öncelikle öğrenciler sorunu belirleyip tanımlama yapmaları istenmektedir. Sonrasında belirledikleri probleme dayalı
bilgi toplama evresine geçerler. Sonrasında çözümleme, amaç belirleme, bireşim, değerlendirme ve geliştirme
evreleri, mimari çizim ve maket tekniği ile devam eden tasarım sürecini oluşturur. Sorun belirme ve bilgi toplama
evresi sonrasında devam eden tüm evrelere etki eder. Tasarım sürecinde önemli olan yaratıcı ve özgün fikirler
ortaya koyma ve bunu gerçekleştirme işlemidir. Bu nedenle stüdyo derslerinin amacı, öğrencileri yaratıcı olmaya
teşvik etmek, onların fiziksel ve sosyal çevreyi yeni bir bakış açısıyla irdelemelerini sağlamaktır (Dostoğlu, 2003;
Dikmen, 2011). Corbusier, “yaratıcılık sabırlı bir araştırmadır” demiştir. Bilgi ve deneyim birikiminden yararlanarak sentezleme sonucu yeni ürünler ortaya koymak gerekir yaratıcılık söz konusu olduğunda, birbiriyle farklı
olan, ilişkisi olmadığını sandığımız şeylerin ilişkisini kurmak ve yeniyi yaratmak gerekir (Çelek, 2011). Tasarım
eğitimi sanatsal boyutu ve yaratıcılık içermesi, öğrencilerin algı düzeylerinin farklılığı ve tek bir çözüm yerine
sonsuz sayıda çözüm sunması nedeniyle bir yöntemle verilebilecek bir eğitim değildir. Bu nedenle mimarlıkta
temel eğitim giderek çeşitlenen çeşitli araç ve yöntemlerden yararlanılarak verilmektedir (Dikmen, 2011). Tasarım
eğitiminin özellikle ilk yıllarında tasarım problemlerinin net olarak tariflenmeyen yapısı içerisinde deneyimsiz
öğrencilerin ‘deneme-yanılma’ ya da ‘yaparak öğrenme’ sürecine girdikleri gözlemlenmektedir. Bu durum stüdyo
dersleri eğitiminde alternatif öğretim araçlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır (Çubukçu ve Gökçen Dündar,
2007). Bu araçlardan biri özellikle tasarım sürecinde problemi tarif etme konusunda öğrencilere yardımcı olan
bilgi toplama evresinde kullanılan dijital öyküleme yöntemidir. Dijital bir devrimin yaşandığı 21. yüzyılda tasarım
eğitimi yaratıcı düşünceyi ortaya koyma adına bilişim çağına uyumlu değişen ve farklılaşan düşünce biçimi ve
yeni eğilimleri tasarım sürecine adapte etmelidir. Yaratıcılık temelli olan bu süreç içinde metin, grafik, ses, video
ve müzik gibi çoklu ortam öğelerinin kullanıldığı dijital öyküleme yönteminin verilen problemi tanımlama ve bilgi
toplama evresine önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir (Karakoyun, 2014). Bu bağlamda dijital bir
devrimin yaşandığı bilişim çağına uyumlu eğitim sürecinde son çeyrek yüzyıl içinde hızla değişen ve farklılaşan
düşünce biçimi ve yeni eğilimler birçok disiplinin eğitim sistemine yansımaktadır (Tunç Ayvaz ve Karadağ, 2013).
Tüm bu dinamikleri içinde barındıran bir ortamda diğer tasarım alanlarında olduğu gibi iç mimarlık alanında da
eğitim sisteminde yaratıcı ve geleceğe dönük düşünce sistemini itici güç olarak kullanan bir anlayışa ihtiyaç vardır.
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Bu nedenle probleme ait her türlü bilgi çoklu ortam öğeleri yardımıyla harmanlanarak, tasarım kararlarını belirlemede Dijital öyküleme tekniğinin kullanılmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda teknolojiyi eğitim sürecine entegre ederek etkili yaratıcılıklarını geliştiren kalıcı bir öğrenmenin sağlaması da hedefleri arasındadır.Bu araştırma
betimsel bir çalışma olup, "Dijital öyküleme tekniğinin tasarım eğitimi sürecine katkıları” özel durum çalışması
(case study) kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel ve nicel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılmasına olanak tanıyan özel durum çalışması, özel bir konu veya bir durum üzerinde derinlemesine inceleme yapmaya
ve zengin bilgi elde etmeye imkân vermesi nedeniyle tercih edilmiştir (Yin, 1994; Çepni, 2007). Örneklem: Araştırma 2012-2015 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İç mimarlık Bölümü öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bölümde stüdyo dersi 7 dönem boyunca verilmekte son dönem ise bitirme ödevi alınmaktadır. Stüdyo dersi
2. Sınıfların güz ve bahar yarıyıllarında “dijital öyküleme” yöntemi kullanılarak verilmiş, diğer dönemlerde ise
geleneksel yöntemlerle ders işlenmiştir. Veri Toplama Aracı: Öğrencilerin süreç içindeki gelişimlerine dijital öykülenin etkisini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “tasarım sürecine dijital öykülerin etkisi”
anketi uygulanmıştır. Geliştirilen anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci, bölümde süreçte dijital öykü oluşturmanın kullanışlılığıyla “Katılıyorum”, “Kısmen katılıyorum” ve “Katılmıyorum” seklinde derecelendirmiş uygulamaya ilişkin beş görüş maddesi yer alırken ikinci bölümde öğrencilerin eğitim hayatlarına ve tasarıma bakış
açılarına dijital öykünün etkisini belirlemeye yönelik 5 açık uçlu soru bulunmaktadır. Anketin kapsam geçerliği
için uzman görüsü alınarak anketin son şekli verilmiştir. Anket aracılıyla nitel ve nicel verilerin birlikte toplanması
sağlanmıştır. Ayrıca süreçte dijital öykülerin kullanılmasıyla ilgili öğrencilerin görüşlerinin derinlemesine irdelenmesi amacıyla iyi, orta ve zayıf başarı düzeyindeki toplam altı öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakat formu
kullanılarak mülakat yürütülmüştür. Mülakat verileri ise teybe kayıt edilmiştir Verilerin Analizi: Tasarım sürecine
dijital öykülerin etkisi” anketine öğrencilerin verdikleri cevapların analizinde içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Verilen cevaplar her bir sınıf düzeyi için betimlenerek kodlanmış yüzde ve frekanslarla ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen açık uçlu mülakatlar ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Çünkü betimsel analiz yaklaşımı, verilerin
araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesine ve görüşmede kullanılan sorular veya
boyutlar dikkate alınarak sunulmasına imkan vermektedir (Yıldırım ve Simsek, 2003).Tasarım eğitimi içinde problem belirleme ve bilgi toplama evresinde denenen dijital öyküleme, teknolojinin aktif kullanıldığı, yaratıcılık içermesi, öğrencilerin algı düzeylerinin farklılığı ve tek bir çözüm yerine sonsuz sayıda çözüm sunması nedeniyle
önem taşımaktadır. Özellikle öğrencilerin aktif katılımını, eğitim ve teknoloji entegrasyonunu sağlayabilen dijital
öyküleme, geleneksel öğretim yöntemlerine göre farklı olanaklar sunması ile yeni yüzyılla şekillenen tasarım eğitiminde etkin bir rolde olacağı düşünülmektedir. Yaratıcılık temelli, esnek, bilgi dayatmayan, teknolojinin entegre
edildiği bir yaklaşım olması nedeniyle dijital öyküleme, bilgisayar ortamında sunu tekniklerini geliştirdiği ayrıca
hem eğitim stüdyolarında hem de stüdyo derslerini destekleyen derslerde kullanılabileceği öğrencilerle yapılan
görüşmelerle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla; bu yaklaşım çağın gereksinimlerine cevap verebilecek eğitim ortamının oluşması için önem taşımaktadır. Bu nedenle tasarım eğitimlerinde kullanılabilirliğinin arttırılması gerektiği
düşünülmektedir. Çalışma sonucunda dijital öyküleme kullanarak yapılan etkinliklerin, problemi tanımlamada
farklı bakış açıları kazandırdığı böylece araştırdıkları konuyu içselleştirmelerine yardımcı olduğu belirlenmiştir.
Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencilerin proje konusunu kavramasında ve yaratıcı fikirler vermesine katkı
sağladığı, Problemi ifade ederken bir senaryo üzerinden konseptlerini daha kolay ifade edebildikleri, Gerçek mekanlarını geliştirdikleri senaryoya yerleştirerek sunu hazırlamalarının, mekanları daha iyi tanımalarına katkı sağladığı, Farklı bilgisayar programları kullanarak projeleri için sunu teknikleri hakkında bilgi edindikleri Bilgi toplama evresinin çok yoğun geçtiği Araştırdıkları konuyu içselleştirdikleri, Hem eğitim stüdyolarında hem de stüdyo
derslerini destekleyen derslerde kullanılabileceği Sonraki dönemlerde aldıkları derslerde zorunlu olmamalarına
rağmen sunumlarında dijital öyküler hazırladıkları ve konuyu bu sayede daha iyi analiz ettikleri.
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Derse Giriş Aşamasında Video Temelli Yaklaşımın Yansımaları: Matematik Dersi Örneği
Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bir örnek olay, gerçek bir duruma ya da olaya dayalı tanımlayıcı bir araştırma dokümanıdır (Merseth, 1996, s.726).
Genel olarak örnek olaylar, eğitim programlarına profesyonel uygulama örnekleri getirmeyi ve dolayısıyla teori
ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmayı hedeflemektedir. Bu örnek olaylar yazı temelli, video temelli ya da
web temelli olabilmektedir. Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi öğrencileri gerçek yaşam durumlarının karmaşıklığı içine yerleştirmek için kullanılmaktadır (Bennet, 2009). Ertmer ve Russel (1995) örnek olaya dayalı öğretim
yöntemini öğrencilerin, çalışılan disiplinde doğal olarak karşılaşılabilecek deneyimleri yansıtan gerçek veya varsayımsal problem durumlarına aktif olarak katılmasını gerektiren bir öğretim yöntemi olarak tanımlamaktadır.
Eğitimde örnek olaylar uzun yıllardır kullanılmasına rağmen video temelli örnek olaylara son yıllarda daha fazla
yer verildiği görülmektedir. Diaz ve Smith (2002) eğitimde yazı temelli örnek olay yönteminin gerçek sınıflardaki
haberleşme ve etkileşimleri yansıtma da sınırlılıkları olduğunu ifade etmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin ses
tonu, jest ve mimikleri birçok detay sağlarken yazılı örnek olaylar bu detayları sağlayamazlar. Videolar ise tüm bu
detayları sağlayabilmektedir. Bolliger, Supanakorn ve Boggs (2010) yaptıkları çalışmada öğrencilerin videoların
kullanıldığı dersleri geleneksel derslere göre daha kullanışlı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin bu
tür derslerde daha pozitif deneyimleri olduklarını rapor etmişlerdir. Copley (2007) ve Dupagne, Millette ve Grinfeder (2009) video kullanımının öğrenciler açısından daha eğlenceli ve daha doyurucu olduğunu söylemişlerdir.
Yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı eğitim ortamlarında, öğrencilerin daha fazla aktif olmasını gerektiren öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Bu kuramın eğitim ortamında kullanılan yaklaşımlarından birisi de
5E Modelidir. Bu model beş aşamadan oluşmakta ve bu aşamaların ingilizce baş harflerinden ismin almaktadır.
Giriş-Enter, Keşfetme-Exploration, Açıklama-Explanation, Derinleştirme-Elaboration, Değerlendirme-Evaluation
aşamalarından oluşmaktadır (Çepni, Akdeniz ve Keser, 2000; Özmen, 2004, Smerdan ve Burkam, 1999). Yeni
fikirleri öğrenmeye başlamadan önce, insanların eski fikirlerinin farkında olmaları gerekir. Bu nedenle ders işleme
esnasında öğretmenin ilk yapacağı eylem öğrencilerin konu hakkında neler bildiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu da
dersin giriş aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada öğretmen, öğrenilecek konu ile ilgili öğrencilerin ön bilgilerini
ortaya çıkarmaya ve ilgilerini yeni konuya çekmeye çalışır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına video temelli öğretim ile ilgili bilgi vermek ve onların kendi disiplinlerine özgü özellikle derslerin giriş aşamaları için eğitici videolar
hazırlamalarını sağlamak önemli görülmektedir. Ayrıca hazırlanan bu videoların öğrenciler tarafından nasıl karşılandığı ve öğrencilerin bu videolar hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması da eğitim faaliyetleri açısından
önemlidir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ortaokul matematik programında
yer alan kazanımlara ilişkin derse giriş aşamalarında kullanılabilecek videolar hazırlamalarını sağlamaktır. Ayrıca
bu videoların öğrenci gruplarına uygulanması sağlanarak hem videoları hazırlayan öğretmen adaylarının hem de
uygulama yapılan öğrenci grubunun video temelli böyle bir eğitim ortamı ve bu videolarda sunulan içeriklere
yönelik düşüncelerini almaktır.Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının derse giriş aşaması için video destekli örnek olaylardan oluşan materyaller hazırlamalarını sağlamak ve bu materyallerin etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının kendilerinin ve bu materyalleri izleyen öğrencilerin görüşlerini belirlemektir.
Araştırma 2013-2014 bahar yarıyılında yapılmıştır. Araştırmanın birinci kısmı nitel araştırma desenlerinden eylem
araştırması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması sarmal bir yapıdadır ve eylem döngüleri boyunca
devam eder. Bu araştırmada bir tane eylem döngüsü gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu kısmının katılımcılarını
bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıfında eğitim gören 77 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarına 3. sınıf 2. dönemde yer alan bir ders kapsamında ortaokul matematik derslerinin giriş
aşamasında konuya dikkat çekme, motivasyon sağlama, merak uyandırma, ön öğrenmelerin ortaya çıkarılması vb.
konular hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarına video hazırlama, düzenleme, eğitimde videoların
yeri, video temelli öğrenme, video destekli örnek olaylar gibi konularla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Eğitimler toplam 8 hafta sürmüştür. Verilen bu eğitimlerden sonra Ortaokul Matematik Dersi 5-8. Sınıflar Öğretim Programı’nda yer alan toplam 228 kazanım her bir öğretmen adayına üçer tane olacak şekilde dağıtılmıştır. Öğretmen
adaylarından kendilerine düşen kazanımlarla ilgili aldıkları eğitimler doğrultusunda derse giriş videoları hazırlamaları istenmiştir. Daha sonra hazırladıkları bu videolarla ilgili öğretmen adaylarına 6 sorudan oluşan görüşme
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formları dağıtılmıştır. Bu formlardan elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın
ikinci kısmında ise var olan durum ortaya konulmak istendiğinden nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Bu kısımda öğretmen adaylarından hazırladıkları videoları öğrencilere izletmeleri istenmiştir. Bu öğrencileri henüz o kazanımla karşılaşmamış öğrencilerden seçmeleri söylenmiştir. Her bir videoyu en
az 2 öğrencinin izlemesini sağlayarak videolarla ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Öğrenci görüşleri de içerik
analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinci kısmında; öncelikle öğretmen adaylarından video temelli örnek olay materyalleri hazırlamaları istenmiştir. Bu materyaller hazırlanırken video kamera ya da fotoğraf
makinesinin video kayıt özelliği kullanılmıştır. Daha sonra bu kayıtlar, bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Toplamda
228 kazanım için 1287 dakikalık video hazırlanmıştır. Bu materyallerin hazırlanması süreci ve materyalin kendisinin değerlendirilmesini yapabilmek için yapılandırılmış görüşme formatında bir bilgi formu düzenlenmiştir.
Bilgi formunda, materyalin değerlendirilmesine ilişkin açık uçlu sorular bulunmaktadır. Çalışmanın ikinci kısmı
için ise hazırlanan bu materyallerin sunulduğu öğrenci gruplarına uygulanmak üzere 6 tane açık uçlu sorudan
oluşan yapılandırılmış görüşme formatında bir bilgi formu düzenlenmiştir. Bu çalışmada verilerin analizi iki farklı
amaç için ayrı ayrı yürütülmüştür. Öncelikle, örnek olay-tabanlı desenlenmiş video çekimleri yapılmıştır. Bu materyallerin hazırlanması aşaması ve materyallerin kendileri ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Görüşler Öğretmen Adayları için Bilgi Toplama Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Açık uçlu sorulardan toplanan
veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Daha sonra hazırlanan videolar öğrencilere izletilmiş ve onların videolarla
ilgili görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin görüşleri de Öğrenciler için Bilgi Toplama Formu ile elde edilmiştir. Bu
formdan elde edilen veriler de yine nitel olarak analiz edilmiştir.Veri analizleri devam ettiği için elde edilen sonuçlar sonraki süreçte paylaşılacaktır.
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İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Nilüfer ZEYBEK
Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Z. Sonay AY
Hacettepe Üniversitesi

Hem günlük hem de akademik hayatın içinde gerekli olan uzamsal yetenek özellikle mühendislik gibi bazı meslekler için diğer mesleklere nazaran daha büyük bir öneme sahiptir. Uzamsal yeteneğin önemli olduğu mesleklerden biri de matematik öğretmenliğidir. NCTM'nin (2003) ortaokul matematik öğretmen adayları için belirlediği
standartlar öğretmen adaylarından geometrik şekiller, yapılar ve özellikleri analiz ve keşfedebilme için uzamsal
görselleştirme ve geometrik modellemeyi kullanmayı, 2 ve 3 boyutlu şekillerin gösterimi ve inşaasını yapmayı,
objelerin farklı yönlerden görünümlerini düşünebilmeyi bekler. Hem MEB'e ait 5-8.sınıflar ortaokul matematik
öğretim programı dahilinde öğrencilerinin uzamsal yeteneklerini kullanmalarını sağlayacak öğretim ortamları
oluşturacak olan hem de NCTM standartlarında belirtildiği gibi uzamsal yeteneklerini kullanmaları beklenen öğretmen adaylarının bu yeteneklerini ne düzeyde kullandıklarını çalışmanın temelini oluşturmaktadır. NCTM’nin
öğretmen adayları için belirlediği standartlar ve MEB 'in öğretmenlerden öğrencilerine kazandırmaları beklediği
beceri ve bilgiler göz önün alındığında uzamsal yetenek üzerine yoğunlaşılması gerektiği düşünülmüştür. Bu bağlamda çalışma kapsamında şu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır: 1.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yetenekleri ne düzeydedir? 2.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kart döndürme testi, küp
karşılatırma testi, kağıt katlama testi ve yüzey oluşturma testlerindeki puanları her test bazında ne düzeydedir?
3.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kart döndürme testi, küp karşılatırma testi, kağıt katlama testi ve
yüzey oluşturma testlerindeki başarıları testler birbirleri ile karşılaştırıldığında ne düzeydedir? 4.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kart döndürme testi, küp karşılatırma testi, kağıt katlama testi ve yüzey oluşturma test
puanları birbirleri le ilişkili midir? 5.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kart döndürme testi, küp karşılatırma testi, kağıt katlama testi ve yüzey oluşturma test puanları akademik ortalamaya göre farklılık göstermekte
midir? 6.İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kart döndürme testi, küp karşılatırma testi, kağıt katlama
testi ve yüzey oluşturma test puanları cinsiyete göre farklılık gösterir mi?Yöntem İlköğretim matematik öğretmeni
adaylarının uzamsal yeteneklerinin incelendiği bu araştırmada, amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bilindiği üzere tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır ve araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne,
kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2009). Çalışma grubu Araştırma bir devlet
üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında 2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören
46 adet 4. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin 38’i (%83) kadın, 8’i (%17) erkektir.
Veri toplama aracı Veri toplama aracı olarak Kart Döndürme Testi(CRT), Küp Karşılaştırma Testi(CCT), Kağıt
Katlama Testi(PFT), Yüzey Geliştirme Testi(SDT) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu öğrencilerin cinsiyet ve akademik ortalamalarının belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kart
Döndürme Testi(CRT), Küp Karşılaştırma Testi(CCT), Kağıt Katlama Testi(PFT), Yüzey Geliştirme Testi(SDT)
ise Ekstrom et al.(1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin güvenirlik katsayıları sırası ile 0.83 , 0.84 , 0.84
ve 0.90 dır (Ekstrom et al. 1976) Kart Döndürme Testi 2 boyutlu şekillerde zihinsel döndürme gerektiren doğruyanlış maddeleri içerir. Testte 10 madde yer alır. Küp Karşılaştırma Testi küplerin farklı yüzeyleriyle ilgili zihinsel
döndürme gerektiren doğru yanlış maddeleri içerir. Testte 21 madde yer alır. Kağıt Katlama Testi kağıdın bir
parçasının katlanması ve açılmasını hayal etmeyi gerektiren çoktan seçmeli maddeler içerir. Her bir maddede kağıtlar verilen şekilde katlanır ve bir ya da iki delik açılır. Kağıt açıldığında oluşan deliklerin konum ve sayılarının
öğrenci tarafından hayal edilmesi istenir. Testte 10 madde yer alır. Yüzey Geliştirme Testi 2 boyutlu verilen şeklin
3 boyuta çevrilmesinde zihinsel katlama gerektiren şekil eşleştirme maddeleri içerir. Testte 6 madde yer alır. Veri
Analizi Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde
SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ortalama, frekans, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon katsayısı aracılığıyla araştırma problemlerine yanıt aranmıştır.Araştırma sonucunda problem durumunda yer verilen sorulara veri analizi yapılarak cevaplar aranmaya çalışılmıştır. İlköğretim
matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneklerinin düzeyinin belirlenmesi için araştırmada betimsel istatistik tekniklerine yer verilmiştir. Bununla öğrencilerin testlerden aldığı asgari ve azami puanlar, her test için ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanacak ve bu değerlere göre öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerinin düzeyi
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hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılacaktır. Elde edilecek veriler ışığında genel çerçevede öğrencilerin uzamsal
yeteneklerinin yanında her bir test için grubun düzeyi ve öğretmen adaylarının çeşitli testlerdeki düzeylerinin testler arası bir örüntü oluşturup oluşturmayacağı incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının Kart Döndürme Testi
(CRT), Küp Karşılaştırma Testi (CCT), Kağıt Katlama Testi (PFT), Yüzey Geliştirme Testi (SDT)’nde aldıkları
puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı, farklılaşma var ise bu farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı yapılacak analizlerle belirlenecektir. Bu farklılaşmayı belirlemek amacıyla t-testi yapılacaktır.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Kart Döndürme Testi (CRT), Küp Karşılaştırma Testi (CCT), Kağıt
Katlama Testi (PFT), Yüzey Geliştirme Testi (SDT)’den aldıkları puanların ortalamaya göre farklılaşıp farklılaşmadığı, farklılaşma var ise bu farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı yapılacak olan t-testi ve tek
yönlü varyans analizi ile belirlenecektir. Veriler toplanmış, analiz aşamasındadır.
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9. Sınıf Öğrencilerininin Fonksiyon Kavramı İle İlgili Zihinsel Yapıları: Apos Perspektifi
Arş. Gör. Elif Özlem ARDIÇ
Hacettepe Üniversitesi

Fonksiyon kavramı, gösteriminin ve yorumunun çeşitliliğiyle matematiğin temel kavramlarından biridir (Sajka,
2003). Fonksiyon kavramı, cebir öğretim programının temelini oluşturduğu gibi ortaöğretim ve yükseköğretimde
çoğu kavramın öğrenilmesi için bir ön bilgidir (Ural, 2007). Bu nedenle fonksiyon kavramının iyi bir şekilde anlaşılması oldukça önemlidir. Fonksiyon kavramı matematiğin belli başlı konularından birisi olmasına rağmen, üniversite ve liselerdeki öğrencilerle yapılan birçok araştırma, öğrencilerin anlamakta zorluk yasadıkları en zor konulardan biri olduğunu ortaya çıkarmıştır (Tall, 1996). Bu zorluklar fonksiyon kavramı ve ilişkili olduğu terimler
(fonksiyonun tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun tersi, değişken kavramı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, koordinatlar, fonksiyonun grafiği, tablosu, fonksiyonun kuralı gibi) ile ilgilidir (Akt: Sajka,
2003). İlgili literatür incelendiğinde, fonksiyon kavramının öğretimsel benzetimlerinin zor olduğu görülmüştür.
Dahası fonksiyonların anlaşılmasının kolay olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden fonksiyon kavramının grafik ve
cebirsel gösteriminin öğrencilere göre genetik çözümlenmesinin ortaya konulmasına gerek duyulmuştur.Çalışmada, öğrencilerin fonksiyon kavramına yönelik sorulara verdikleri cevaplar altında yatan nedenler, zihinsel yapılar hakkında derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. Bu özellikler çerçevesinde, çalışma için en uygun
yöntem olarak Özel Durum Çalışması düşünülmüştür. Bu çalışma Trabzon il merkezinde bulunan liselerin birinde
yapılmıştır. Matematik ders öğretmeninin görüşü alınarak seçilen sınıftaki tüm öğrencilere (27 öğrenci) “Fonksiyon Kavram Testi” uygulanmış fakat görüşme yapılmayan öğrencilerin verileri, bu çalışmanın bir parçası olarak
analiz edilmemiştir. Çalışmanın katılımcılarını, bu okulun 9. sınıfına devam eden ve matematik başarı düzeyi ve
“Fonksiyon Kavram Testi” ne verdikleri cevaplarla sınıfın genelini temsil eden 3’ü erkek 3’i kız toplam 6 öğrenciden oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, klinik mülakatlar ve öğrencilerin yazılı çözümlerinden elde edilmiştir.
Araştırmanın bulguları araştırmaya katılan 9. sınıf öğrencilerinin fonksiyon kavramına yönelik zihinsel yapılarının
APOS Teorisine göre 4 aşamada farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. APOS Teorisine göre “Süreç” ve “Nesne”
aşamalarında yer alan öğrencilerin sayısı az olmakla birlikte öğrenciler, genel olarak, “Fonksiyon Öncesi” ve “Eylem” aşamalarında yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin verdikleri cevaplar, büyük çoğunluğunun fonksiyon kavramına dair “Eylem” aşamasında bir zihinsel yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak
öğrencilerin, fonksiyon kavramına yönelik temel bilgilerinde eksiklikler olduğu ve bilgilerini özümsemeden, ezbere kullandıkları belirlenmiştir.

KAYNAKÇA
Sajka, M. (2003). A Secondary School Students’s Understandings Of The Concept Of Function-A Case Study.
Educational Studies in Mathematics, 53, 229-254.
Tall, D. (1996). Functions and Calculus. In A. J. Biskop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick and C. Loborde,
International Handbook of Mathematics Education, 1(4), 289-325.
Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Ural, A. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlilik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.

Anahtar Kelimeler:Fonksiyon kavramı, Cebirsel gösterim, Grafik gösterim, APOS Teorisi.

1038

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
APOS Teorisi Temelli Öğretimin Öğrencilerin Problem Kurma ve Çözme Becerilerine Etkisi
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Matematiğin başarılması zor bir alan olduğu fikri, bireyler tarafından yaygın olarak kabul gören bir düşünce tarzıdır. Toplumun çoğunluğu tarafından hemfikir olunan ve dolayısıyla sadece öğrencilerin sahip olduğu bir bakış
açısı olmayan bu yargı, başarının önündeki en kritik engellerden biridir. Toplumun sahip olduğu bu olumsuz yargı,
öğrencilerin matematik ile karşılaşmadan matematik korkusu ile tanışmalarına sebep olmaktadır. Öğrencilerin matematiğe karşı geliştirdikleri ya da geliştirecekleri yargıların yönetilmesi şüphesiz ki öğretici ve öğreticinin kullandığı yöntemlerle şekil alacaktır. Matematikte kullanılan kavramlara karşı geliştirilen olumsuz yargıların çoğu
daha o kavramın duyulması ile başlamaktadır. Bunlardan biri de ‘problem’ kavramıdır. Öğrenci problem kavramını duyduğunda bile kaygılanmaktadır. Matematik başarısı ile öğrencilerin problem kurma ve çözme becerileri
arasında doğru yönlü ve kuvvetli bir ilişki olduğu kanısı, yerli ve yabancı literatürde çoğunlukla yer almaktadır.
Ortaokul müfredatında öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan uygulamalara verilen
önem, problem kurma becerileri alanında eksik kalmaktadır. Müfredata paralel olarak öğreticiler de problem
kurma ve çözmeye aynı özeni göstermemektedirler. Müfredat ve öğretici tutumlarının bu paralelliği öğrenenin
problem kurmaya tutum ve davranışlarına doğrudan etki etmektedir. Problem kurma, öğrenenin analitik ve eleştirel
düşünebilme becerisi kazanmasına ve ayrıca sorgulayarak öğrenmesine katkı sunan bir durumdur. Bu çalışmada,
ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin matematik dersi cebir öğrenme alanında aldıkları öğretim yönteminin, kendi problem kurma ve çözme becerilerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada cebirsel ifadeler alt öğrenme
alanının “Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.” kazanımı dikkate
alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin; (1) Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar, (2) İki cebirsel ifadeyi
çarpar ve (3) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer, kazanımları da çalışmada dikkate alınan ön
kazanımlar arasındadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma da aşağıdaki probleme cevap aranmıştır: 1.Kullanılan
öğretim yönteminin öğrencilerin problem kurma ve çözme becerilerine etkileri nelerdir? a.APOS teorisi temelli
öğretimin öğrencilerin problem kurma ve çözme becerilerine etkileri nelerdir? b.Etkinlik temelli öğretimin öğrencilerin problem kurma ve çözme becerilerine etkileri nelerdir? Araştırmanın örneklemini, Erzurum iline bağlı bir
devlet ortaokulunun halen 3. sınıfına devam etmekte olan 96 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada biri deney ikisi
kontrol olmak üzere toplam üç grup bulunmaktadır. Araştırmaya veri sağlayan dokümanlar, başarı düzeyleri eşleştirilen ve bu 96 öğrenciyi temsil ettiği düşünülen 28 öğrenciden elde edilmiştir. Başarı düzeyi tablodaki gibi
eşleştirilen küçük grupların her birinden iki farklı örnek grup seçilmiştir. Uygulama süreci iki boyutlu ilerlemiştir.
Deney grubunda gerçek durumlardan yola çıkılarak öğrencilerin bilgi oluşturma süreçlerinin gelişimini temele
alan ve beyin fırtınası ile desteklenen bir öğretim modeli izlenirken, kontrol gruplarının her ikisinde de milli eğitim
bakanlığının önerdiği etkinliklerin temele alındığı bir öğretim modeli uygulanmıştır. Uygulama sonunda öğrenciler, biri yarı yapılandırılmış diğeri ise yapılandırılmamış iki durum ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu iki durumda
da öğrencilerden problem kurmaları ve oluşturdukları problemi çözmeleri ayrıca çözüm stratejilerini anlatmaları
istenmiştir. Öğrencilerin karalama yaptıkları çalışma kâğıtları araştırmaya veri sağlayan dokümanlar olarak kullanılmıştır. Öğrenci cevaplarının yer aldığı bu dokümanlar araştırmacı tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur.
Öğrencilerin başarı durumları da göz önüne alınarak, yazmış oldukları ifadeler üzerinde derinlemesine analiz yapılmış, öğrenci ifadelerinin farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. İçerik analizi, böylesi derinlemesine analiz yapmayı gerektiren çalışmalar için oldukça uygun olan bir araştırma yöntemidir. Bu açıdan bakıldığında araştırmanın nitel özellikte olduğu açıktır. Nitel araştırma, ilişkileri anlamlandırmada kullanılan gözlemlerin
sayısal olmayan bir biçimde yorumlanması anlamına gelmektedir.Nitel araştırmalarda insan davranışları incelendiği için genelleme öncelikli amaçlar arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada da genelleme amacı
yoktur. Sadece öğrencilerin başarı düzeyleri de dikkate alınarak almış oldukları öğretimin problem kurma ve
çözme becerilerine etkilerini gözler önüne seren bir profil ortaya koymaktır. Olası sonuçların ortaya konulması
için yapılan incelemeler hala devam etmektedir. Araştırmacı incelediği veriler kadarıyla bu çalışmanın deney
grubu lehine sonuçlar ortaya koyacağı fikrine inanmaktadır. Öğrencilerin hem yarı yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış durum karşısında problem oluşturma, oluşturduğu problemi çözme, çözüm aşamasında kullanılan
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metaforlar, çözüm stratejisinin açıklanması ve açıklanmasında kullanılan tablo, grafik gibi görsel imgeler, araştırmacının bu çalışma için öngörü niteliğinde kabul ettiği kategorilerdir. Araştırma verileri bu kategoriler çerçevesinde incelenecek ve elde edilen sonuçlar grup bazında ayrı ayrı sunulacaktır.
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Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni Ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
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Günlük hayatımızda pek çok kez farkında olarak ya da olmayarak metaforlar geliştiririz. Dış dünyayı anlamlandırmamızda bize yardım eden metaforlar kendimizi ifade etme ve ilişki kurma biçimlerimizden biridir. Türkçe de
metafor kavramı; benzetmeler, eğretilemeler, istiareler ve mecazlar şeklinde kullanılmaktadır (Eraslan, 2011, 3).
Şengül, Katrancı ve Cantimer’in, Modell’den (2009) aktardığına göre; “Metaforlar, bilgi ile duygu arasında bir
köprü kurmaktadırlar” (Modell, 2009). Bu nedenle algıları ortaya koymada metaforlardan sıklıkla faydalanırız.
Öte yandan bilgi toplumlarında eğitim oldukça önemlidir. Yenilmez’e (2010) göre, bir ülkenin kalkınmasında, bir
bilgi toplumunun oluşturulmasında, ülkenin geleceği açısından matematik öğretimi de önemli bir yer tutmaktadır.
Matematik öğretimi bireylerin düşünce dünyasını zenginleştirir; yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme gibi pek
çok düşünme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. Ancak öğrencilerde bazı zamanlarda matematik korkusu ve
matematiğe karşı olumsuz düşünceler oluşabilmektedir. Keklikçi ve Yılmazer’in Ufuktepe’den (2009) aktardığına
göre; “matematik korkusu, insanın sayılarla/şekillerle yaptığı işlemlerde, günlük yaşamda karşılaştığı matematiksel problemlerin çözümü sürecinde strese kapılması, gerilmesi, düşünme sürecinin kesintiye uğraması/korkmasıdır”. Bu korku bireyin zaman zaman matematik öğrenmesinin önünde engel oluşturabilmektedir. Matematiğe karşı
oluşan bu tutumların bilinmesi, hem matematik öğretimi faaliyetlerinin etkililiğini artıracak hem de matematik
başarısını artırabilecektir. Kaplan ve Kaplan’a göre de matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmek, matematik
eğitiminin en önemli amaçlarından biridir. Matematik eğitiminde bu düşüncelerin önceden belirlenmesi eğitim
öğretim faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın temel amacı da ortaokul öğrencilerinin “matematik öğretmeni” ve “matematik dersi” ne yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu genel
amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 1.Ortaokul öğrencilerinin “matematik öğretmeni” ne yönelik sahip oldukları metaforlar nelerdir? 2.Ortaokul öğrencilerinin “matematik öğretmeni” ne yönelik sahip oldukları
metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilirler? 3.Ortaokul öğrencilerinin “matematik dersi” ne yönelik sahip oldukları metaforlar nelerdir? 4.Ortaokul öğrencilerinin “matematik dersi” ne yönelik sahip oldukları
metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilirler? Araştırmanın verileri 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz döneminde yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak
kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise yarı yapılandırılmış halde iki adet boşluk doldurma sorusu sorulmuştur. Bu sorulardan
ilki tamamlanmak üzere yazılmış; katılımcıların matematik öğretmenine ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya
çıkarmak amacıyla oluşturulan “Matematik öğretmenini ……… benzetiyorum. Çünkü; …”cümlesi; ikincisi ise
katılımcıların matematik dersine ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Matematik dersini….… benzetiyorum. Çünkü; …” cümlesidir.Bu araştırma nitel olarak desenlenmiş ve olgubilim (fenomenoloji) araştırma modeli kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanılması olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada da araştırma sürecinde üzerine odaklanılan olgu ortaokul öğrencilerinin matematik
öğretmeni ve matematik dersi hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile nasıl kavramsallaştırdıkları olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Adana’daki devlet okullarında öğrenim
gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 200 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin 57’si (%28.5) 5.sınıf, 36’sı (%18) 6.sınıf, 43’ü (%21.5) 7.sınıf ve 64’ü (%32) 8.sınıf öğrencisidir. 5.sınıf öğrencilerinin 30’u kız, 27’si erkek; 6.sınıf öğrencilerinin 19’u kız, 17’si erkek; 7.sınıf öğrencilerinin
23’ü kız, 20’si erkek ve 8.sınıf öğrencilerinin 30’u kız, 34’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
öğrencilerin yaşları 11 ile 15 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 13’türr. Araştırmanın verileri 2014-2015
eğitim-öğretim yılı güz döneminde yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama
aracı olarak kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise yarı yapılandırılmış halde iki adet boşluk doldurma sorusu sorulmuştur.
Bu sorulardan ilki tamamlanmak üzere yazılmış; katılımcıların matematik öğretmenine ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Matematik öğretmenini ……… benzetiyorum. Çünkü; …”cüm-

1041

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
lesi; ikincisi ise katılımcıların matematik dersine ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Matematik dersini….… benzetiyorum. Çünkü; …” cümlesidir. Katılımcılardan oluşturdukları metaforu
gerekçelendirmelerinin istenmesinin sebebi, kategori geliştirme aşamasında metaforları doğru kategorilere koyabilmektir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırılması süreci olarak tanımlanabilir (Balcı,
2013, 220). Analiz sürecinde ayrıca betimsel analiz teknikleri de kullanılmıştır. Betimsel analizde amacın elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmak olduğu ve bu amaçla doğrudan alıntılara sık sık yer verildiği belirtilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği metaforların analiz sürecinde; adlandırma, tasnif etme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve nicel veri
analizi için verileri SPSS programına aktarma aşamaları gerçekleştirilmiştir.Toplam 200 adet matematik öğretmenine yönelik ve toplam 200 adet matematik dersine yönelik metafor elde edilmiştir. Ancak elde edilen bu metaforlardan bir kısmı gerekçelerin geçerli olmaması nedeniyle iptal edilmiştir. Matematik öğretmenine yönelik elde
edilen metaforlardan 21 tanesi, matematik dersine yönelik metaforlardan 28 tanesi belirtilen sebepten dolayı geçersiz sayılmıştır. Bu metaforlardan matematik öğretmenine yönelik olanlar ortak özellikleri bakımından 6, matematik dersine yönelik olanlar ise yine 6 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. 5.sınıf öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “iyilik ifadesi olarak matematik öğretmeni” kategorisinde yer almakta, 6.sınıf öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “iyilik ifadesi olarak matematik öğretmeni” kategorisinde yer almakta, 7.sınıf öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “bilgili kişi olarak matematik
öğretmeni” kategorisinde yer almakta ve 8.sınıf öğrencilerinin “matematik öğretmeni” kavramına yönelik sahip
oldukları metaforların en çoğu “bilgili kişi olarak matematik öğretmeni” kategorisinde yer almaktadır. Aynı şekilde 5.sınıf öğrencilerinin “matematik dersi” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “eğlenceli
bir ders olarak matematik” kategorisinde yer almakta, 6.sınıf öğrencilerinin “matematik dersi” kavramına yönelik
sahip oldukları metaforların en çoğu “bilgi ve bilim dersi olarak matematik” kategorisinde yer almakta, 7.sınıf
öğrencilerinin “matematik dersi” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “eğlenceli bir ders olarak
matematik” kategorisinde yer almakta ve 8.sınıf öğrencilerinin “matematik dersi” kavramına yönelik sahip oldukları metaforların en çoğu “zor ve sıkıcı bir ders olarak matematik” kategorisinde yer almaktadır.
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The Relation of Technopedagogical Education Competency and Technology Perception of Pre-Service Teachers and Views On Educational Technologies
Arş. Gör. Eylem YALÇIN İNCİK
Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cenk AKAY
Mersin Üniversitesi

Globalization and technological advances experienced towards the end of 20th century caused emergence of new
values and trends in social, political, economic and cultural fields. Especially as a result of technological improvements, access to information continued incrementally, a new period started in which nature, function and purposes of education systems are reviewed, altered and technology integration was enabled in education. The integration of technology can be viewed as a transformational process (Kurt, 2012). The belief that technology can
positively impact student learning has led many governments to create programs for the integration of technology
in their schools (Hew & Brush, 2007). The effective integration of technology into the educational system is a
complex, multifaceted process that involves not just technology but also curriculum and pedagogy, institutional
readiness, teacher competencies, and long-term financing, among others (Tinio, 2003). The preparation of teachers
in the educational uses of technology appears to be a key component in almost every improvement plan for education and educational reform programs (Davis & Falba, 2002; Dawson, Pringle, & Adams, 2003; Thompson,
Schmidt, & Davis, 2003). It is obvious that for these reforms to be successful, teachers need to possess the necessary knowledge and skills to integrate ICT in classroom learning with focus towards facilitating students'
knowledge (Chai, Koh & Tsai, 2011, p. 595). Finger, Jamieson-Proctor and Albion (2010) state that “We need to
encourage the implementation of strategies to better prepare future teachers for learning and teaching in the 21st
Century. To achieve this, we believe that we need a better, shared understanding of TPACK to inform teacher
education courses and programs, to measure pre-service teacher education students’ TPACK capabilities throughout their program of study.” It is quite important to carry out studies which analyze teacher education process in
the sense of technopedagogical education, and determine perception of pre-service teachers about technology,
views of them about education technologies and competence level of them about technopedagogical education.
The significance of the study relates to the need for future teachers to have the TPACK capabilities which enable
them to enhance and transform learning and teaching by having the necessary technological, pedagogical and
content knowledge. Depending on this requirement and importance the aim of study is to analyze competence
level of pre-service teachers about technopedagogical education, present the relation with their technological perception and determine their view about educational technologies. According to this aim research questions are:
1.What is the competence level of pre-service teachers about technopedagogical education? 2. What are technological perceptions of pre-service teachers? 3. Do the competence levels and technological perceptions of preservice teachers about technopedagogical education differ according to variables of; i) Gender, ii) Class level, iii)
Program being taught? 4. Is there a relation between competence level of pre-service teachers about technopedagogical education and their technological perceptions? 5. What are the views of pre-service teachers about
contributions of educational technologies on education processes? 6. What are the suggestions of pre-service teachers for improving contributions of education technologies on education processes?. In this study, the researchers used both quantitative and qualitative research approaches in the data collection and analysis processes. Two
questionnaires were used for the quantitative data collection from the pre-service teachers. Open-ended questions
used for the qualitative data collection from the pre-service teachers. By using different approaches, the researchers
intended to strengthen the validity of the results. While study group of quantitative dimension of study is composed
of 626 pre-service teachers who have education at Mersin University Education Faculty in 2012-2013 academic
year; study group of qualitative extent is composed of 67 pre-service teacher who are also included in quantitative
dimension. 395 (63,1%) of pre-service teachers who composed study group are females, 231 of them (36,9%) are
males. 150 (24%) of pre-service teachers study at Turkish Teaching, 139 (22,2%) study at School Teaching, 123
(19,6%) study at Pre-school Teaching, 80 (12,8%) study at English Teaching, 68 (10,9%) study ate Science Teaching and 66 (10,5%) study at Mathematics Teaching. While 150 (81,5%) of pre-service teachers have computer
on their own, 116 (18,5%) of them do not have computer. The quantitative data was collected by Technopedagogical Education Competency (Tpack-Deep) Scale and Technology Perception Scale and the qualitative data was
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collected by an open ended-question form. These are; “Explain the effect of instructional technology on your
education throughout education faculty” and “What are your suggestions to improve contributions of instructional
technologies to the education of pre-service teachers?”. While preparing open-ended question form; it was paid
attention not to give any hints to those who would answer the questions. Open-ended question form was presented
to 5 academicians who are expert in the field of educational programs and teaching. Experts evaluated data collection tool in the sense of fitness for purpose, comprehensibility of instructions, content and way of answering.
Necessary arrangements were made according to feedback obtained from field experts. There are two open-ended
questions in the form which was developed by the researchers. Within the general aim of study, demographic
variables were interpreted with (f) frequency and (%) percentage methods which are descriptive statistics. Competency level of pre-service teachers about technopedagogical education and technological perception were interpreted through average, standard deviation, minimum and maximum scores. T-test was used in order to determine
the relation between gender and class of pre-service teachers and technopedogogical competence level and their
technological perception; one-way variance analysis (ANOVA) was used in order to determine whether it differs
according to education department. It was concluded that pre-service teachers generally regard themselves at moderate level in the sense of technopedogogical education competency and they have positive perception towards
technology. The findings of study show that pre-service teachers’ competency level about technopedogogical education and their technological perception do not differ according to gender and department. This result can be
interpreted as that gender and class level variables are not factors that effect technopedogogical educational competency and perception towards technology. Qualifications expected to be formed within education process are
determined without making any discrimination between students and it is expected that all the students should
have these qualifications similarly. In the process of teacher education, it is expected that differences such as
gender, department and education type etc. should not effect qualifications to be attained and pre-service teachers
should be graduated with similar qualifications. This finding obtained as a result of study is compatible with the
expectations that pre-service teachers should attain self-sufficiency perceptions without any discrimination. The
findings of study show that pre-service teachers’ technopedogogical educational competency and perception
towards technology differ significantly on behalf of pre-service teachers who study at English Teaching Department. One of the most important factors which positive effect competency perception about use of information
and communication technologies for educational purposes is utilization of these technologies in course activities.
Course of English Teaching have included contents and materials which require intensive use of educational technologies for long years. Education activities of this department necessitates use of audial and visual materials and
use of technological tools for this material and provides original context and technological infrastructure for preservice teachers at this department by which they would learn technological through practicing and experience.
Bhattacherjee and Premkumar (2004) stated that when pre-service teachers have direct experience with technology, their attitude towards technology and their use of technology would change. This may be the reason why
both technopedogogical education competency level and technological perception of pre-service teachers who
study at English Teaching department are significantly different from other departments. The findings of study
show that there is positively significant relation between pre-service teachers’ technopedogogical educational competency and perception towards technology. According to literature perception about competency is one of the
important extents of technology integration (Ertmer, Conklin & Lewandowski 2001; Finger, Jamieson-Proctor &
Albion 2010). According to qualitative analysis result of study, pre-service teachers think that educational technologies have contributions on preparing information-communication technologies based presentations and developing technology-based materials, preparing homework and doing researches; raising awareness about importance
of educational technology use in learning-teaching process and acquiring information about their department; developing skill of using technology based on information-communication technologies and having positive attitude.
Very few of pre-service teachers think that it has no contribution on education process. Pre-service teachers also
think that technological equipment should be increased, up-to-date technological equipment should be used and
teaching of educational technologies should be practice-based in order to improve contribution of educational
technologies on education processes.
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Sınıf Öğretmenlerin İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Eleştirel Düşünme Standartlarına
Uygunluğuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Birsel AYBEK
Çukurova Üniversitesi

Serkan ASLAN
MEB

Günümüzde eğitimin temel hedeflerinden birisi, öğrencilere problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme
gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaktır. Nitekim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler son yıllarda öğretim programlarında bu becerileri kazandırmaya yönelik değişiklikler yapmışlardır. Ülkemizde 2005 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan ilkokul öğretim programları, üst düzey düşünme becerileri dikkate alınarak
düzenlenmiştir. Üst düzey düşünme becerilerinden birisi olan eleştirel düşünme de, ülkemizde 2004-2005 eğitimöğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretim programlarında öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler arasında yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005a; 2005b; 2009a; 2009b). Eleştirel düşünme ile ilgili
farklı araştırmacılar tarafından farklı tanımlar yapılmıştır. Paul ve Elder (2007) eleştirel düşünmeyi, düşünmeyi
geliştirmek amacıyla onu analiz etme ve değerlendirme sanatı olarak tanımlarken Çelikkaya (2012) eleştirel düşünmeyi, bir durumun doğruluğunu ya da yanlışlığını değerlendirirken analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey
zihinsel becerilerin kullanılmasını gerektiren süreç olarak tanımlamaktadır. Eleştirel düşünme becerisine sahip
olan bireylerden herhangi bir problemle karşılaştıklarında çok yönlü düşünerek çözüme daha kolay ulaşabilmeleri;
önerilerini ve iddialarını kanıtlarla destekleyebilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle ilköğretimden üniversiteye
kadar ki tüm eğitim kademelerinde öğrencilere eleştirel düşünme becerileri kazandırılmalıdır (Şahinel, 2007). Ancak bu becerilerin kazandırılmasında bazı standartlar gerekmektedir. Nosich (2011) düşünmenin yüksek standartları karşılaması gerektiğini savunmuş, bu nedenle üst düzey düşünme becerileri içerisinde yer alan eleştirel düşünme ile ilgili standartlar ortaya koymuştur (Akt. Aybek, 2012). Nosich (2011), standartlar sayesinde kişinin
eleştirel olmayan düşünceleri dışarı da bıraktığını, yani eleştirel düşünme standartlarının filtre görevi gördüğünü
belirtmektedir. Ayrıca Nosich (2011)’e göre, eleştirel düşünme standartları, mantıklı düşünmenin önkoşuludur. Bu
nedenle, bir düşüncenin mantıklı olup olmadığını belirleyebilmemiz için, bu düşünceyi eleştirel düşünme standartlarından geçirmemiz gerekmektedir. Noisch (2011)'e göre bu standartlar açıklık, doğruluk, önem/alaka, yeterlilik,
derinlik/genişlik ve kesinlikten oluşmaktadır (Akt. Aybek, 2012). Özdemir (2006)'e göre eleştirel düşünme, yeni
çözüm önerileri geliştirmeye yardımcı olmayı sağlamakta, kanıtların yeterli olup olmadığını tartmaktadır. Beyer
(1988)'e göre eleştirel düşünme becerisi kazanan bireyler sorunu veya problemi açık şekilde ifade edebilirler, düşünmeden hareket etmezler, çalışmalarını kontrol ederler, yeni düşünceler oluşturmaya istekli olurlar, ortaya atılan
iddiaların neden ve kanıtlarını araştırırlar ve sunarlar, yeterince kanıt buluncaya kadar sürekli kuşku duyma eğiliminde olurlar. Bu beceriler, bireylerin yaşama hazırlandığı en önemli ders olan Sosyal Bilgiler dersinin temel
hedefidir. Bu bakımdan sosyal bilgiler dersinde eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması büyük bir önem arz
etmektedir. Eleştirel düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılabilmesi için ders kitaplarının da bu beceriyi
geliştirmeye yönelik ve eleştirel düşünme standartlarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Ülkemizde ders kitabına yönelik birçok çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir (Bakar, Keleş ve Koçakoğlu, 2009; Geçit
ve Özen, 2011; Karadaş, Yaşar ve Kırbaşlar, 2012). Aybek ve Aslan (2014) tarafından yapılan araştırmada, doküman incelemesi yapılarak ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki iki üniteye ait etkinliklerin eleştirel düşünme standartlarına uygunluğu incelenmiştir. Bu araştırmada ise, bu çalışmadan farklı olarak ilkokul 4. sınıf
sosyal bilgiler ders kitabının tamamının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğu öğretmen görüşlerine göre
incelenmiştir. Alanyazın taramasında, sosyal bilgiler ders kitaplarındaki etkinliklerin eleştirel düşünme standartları
doğrultusunda öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelendiği herhangi bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle böyle bir çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmada,
ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğuna ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama (survey) modelindedir.
Karasar (2012)’a göre tarama modeli, geçmişte veya halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu araştırmada, öğretmenlerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının
eleştirel düşünme standartlarına uygunluğuna yönelik görüşleri varolduğu şekliyle betimlenmiştir. Araştırmanın
evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde bulunan 158 ilkokulda 4. sınıflarda görev yapan sınıf
öğretmenleri oluşturmaktadır. Merkeze bağlı köylerde bulunan ilkokullar da araştırmanın evrenini oluşturan 158
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ilkokulu içerisinde olup, bu köy okulları örnekleme dahil edilmemiştir. Dolayısıyla araştırmanın örneklemini, Elazığ il merkezindeki ilkokullarından kolay ulaşılabilirlik durumu göz önüne alınarak seçilen 41 ilkokulunun 4. sınıflarında görev yapan 122 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğunu belirlemek amacıyla anket geliştirilmiştir. Anketteki maddeler derecelendirilmiş sorulardan oluşmaktadır. Bu tür sorulardan oluşan anketler, bireylerin görüşlerini, tutumlarını ve davranışlarını belirlemede kullanılmaktadır (Metin, 2014). Anket hazırlanırken ilk olarak Nosich (2001;Akt.Aybek,2012) tarafından geliştirilen eleştirel düşünme standartları incelenerek maddeler oluşturulmuştur. Bu inceleme sonucunda 49 madde belirlenmiştir. Veri toplama aracının kapsam geçerliğini sağlamak için
hazırlanan maddelerle ilgili olarak ilkokul 4. sınıfta görev yapan ve aynı zamanda farklı üniversitelerde lisansüstü
öğrenim gören beş sınıf öğretmeninden ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları
ve Öğretim Ana Bilim Dalı'nda görev yapan ve eleştirel düşünme ile ilgili lisans ve lisansüstü ders veren ve tez
danışmanlığı yapan öğretim üyelerinden görüş alınmıştır. Öğretmen ve uzman görüşleri doğrultusunda 49 maddeden 40 madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Anketin güvenirliğini ölçmek için alt boyutların (her bir eleştirel
düşünme standardının) Cronbach Alpha katsayısına bakılmış ve .927 ile ,941 arasında değerler bulunmuştur. Anketin tüm maddelerine yönelik Cronbach's Alpha katsayısı .915 bulunmuştur. Bu sonuçlarda anketin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 1999). Verilerin analizinde betimsel istatistik ile çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada çok değişkenli normallik varsayımının karşılanıp
karşılanmadığı Mahalanobis uzaklık değerleri yardımıyla incelenmiştir. Araştırmada, Mahalanobis değerleri incelenmiş ve verilen değerin üstünde uç değere rastlanılmamıştır. MANOVA için karşılanması gereken diğer varsayımlar ise, bağımlı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantının bulunmaması ile varyans-kovaryans matrislerinin homojenliğidir. Bu varsayımlarında sağlanıp sağlanmadığına bakılmış ve araştırmanın bu varsayımları karşıladığı tespit edilmiştir.Araştırmada, öğretmenlerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının eleştirel düşünme
standartlarından açıklığa, önem-alakaya, yeterliğe, derinlik-genişliğe ve kesinliğe "kısmen katılıyorum" düzeyinde, doğruluğa ise "katılıyorum" düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin ilkokul
4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğunun cinsiyetlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı incelendiğinde, erkek öğretmenlerin lehine anlamlı farklılığın olduğu; cinsiyet ve kıdem yılları,
cinsiyet ve ders kitabı inceleme ile ilgili hizmet içi eğitime katılıp katılmamaları, cinsiyet ve eleştirel düşünme ile
ilgili derse/seminere/kursa katılıp katılmamaları ve cinsiyet ile mezun oldukları fakülteler açılarından anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Birer Öğretim Yöntemi Olarak Eğitsel Drama ile Yaratıcı Drama Arasındaki Ayrım Noktaları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEBİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitimde bir öğretim yöntemi olarak, hem ilkokul, hem ortaokuldaki çeşitli derslerin öğretiminde işe koşulan
drama ile psikodrama, sosyodrama gibi öteki drama uygulamalarını, alanyazında kimi kavram kargaşaları varlığını
sürdürüyor olsa bile, birbirinden kolayca ayırabiliyoruz. Yine eğitimde, kimi kez bir öğretim yöntemi, daha çok
da bir öğretme tekniği olarak işe koşulan dramatizasyon ile öğretim yöntemi olarak dramayı birbirinden ayırabileceğimiz ölçütler var elimizde. Oysa, her ikisi de birer öğretim yöntemi olarak karşımıza çıkan eğitsel drama
(educational drama) ile yaratıcı drama (creative drama), öyle kolayca ayrım noktalarını bulup ortaya koyabileceğimiz uygulamalar olarak gözükmüyor. İşte, birer öğretim yöntemi olarak kendilerini gösteren eğitsel drama ile
yaratıcı drama arasındaki ayrım noktalarının neler olabileceğinin sorgulanması, bu çalışmanın sorununu oluşturmaktadır.Piaget’nin imgelemi betimlemeye çalıştığı, imge ve kavram oluşumunu açıklamasında kendini açığa vuran yaratıcılık belirlemesi, Einstein’ın kavram ve kuram oluşumunu ortaya koyduğu açıklamalarında kendini duyuran yaratıcılık belirlemesi, Brecht’in yabancılaştırılmış bakış eğretilemesiyle kendini duyumsatan yaratıcılık
belirlemesi, Guilford’un ıraksak düşünme kavramsallaştırmasıyla dile getirdiği yaratıcılık belirlemesi,
Krathwohl’un arkadaşlarıyla birlikte 2000’li yılların başında Bloom dizelgesini yenilemeleri sonucu iki boyutlu
yeni dizelgenin bilişsel süreç boyutunun en üst basamağına yerleştirdiği yaratıcılık belirlemesi, yaratma sürecinin
kimi özelliklerine ilişkin bize çok somut veriler sunmaktadır. Bu belirlemelerin her birinin içerdiği verilerin birbiriyle ilişkilendirilip belirli bir bağlama oturtulması, çeşitli derslerin işlenişinde birer öğretim yöntemi olarak uygulamaya konulan drama çalışmalarından hangilerinin “eğitsel drama”, hangilerinin “yaratıcı drama” olarak adlandırılacağının ölçütlerini belirginleştirmede çıkış noktası yapılacaktır. Belirginleştirilen ölçütlere somutluk kazandırmak amacıyla, yansız atama yaklaşımıyla uluslararası yayın alanlarından seçilen on makale incelemeye alınacaktır. İncelemeye alınan makalelerin beşi “eğitsel drama”, beşi de “yaratıcı drama” söylemini başlığa taşımış
olmalıdır. İlgili ölçütler bağlamında incelenecek makalelerdeki ad-içerik uyuşumu sorgulanıp ölçütlere somutluk
kazandırılacaktır.Çeşitli derslerin işlenişinde işe koşulan drama uygulamalarından hangilerinin “eğitsel drama”,
hangilerinin “yaratıcı drama” olarak adlandırılacağını belirleyecek ölçütlerin belirginleştirilip somutluk kazanması, bu çalışmanın beklenen en başat sonucu olarak gözükmektedir.
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İnovasyon küresel dönüşümün temel unsurlarından biridir. Hızla değişen rekabet ortamında kalabilmek ve varlığını sürdürebilmek için kurum ve kuruluşların hizmetlerini, ürünlerini, mevcut sistemdeki bilgi akışını, iş yapış
yöntemlerini sürekli yenilemeleri, değişmeleri ve yeni değerler oluşturmalı gerekmektedir. Bu yenilenme çabaları,
yeni ve faydalı fikir üretip uygulamaya sunmaları “inovasyon” olarak tanımlanmaktadır. Elçi (2006)2ya göre en
geniş anlamıyla, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve
sosyal süreçler bütünüdür. Latincede “innovatus” sözcüğünden türeyen “innovation” , Türk Dil kurumu tarafından
“yenileşim” olarak dilimize çevrilmiş, son yıllarda iş dünyasında ve akademide Türkçe karşılığı olarak “inovasyon” sözcüğünü kullanma yönünde genel bir kabulün oluştuğunu söyleyebiliriz (Arslan, 2014). 2000 yılından
sonra 3G ve 4G gibi devrim niteliğinde teknolojinin hayatın her alanında yer alması gibi gelişmeler beraberinde
inovatif bir yaklaşıma sahip olmayı zorunlu hale getirmiştir. Artık inovasyon hız kazanmıştır. Değişime entegre
olabilme adına kurum ve kuruluşların hatta ülkelerin inovasyon hamlesi içinde oldukları, bazı ülkelerde ise “İnovasyon Bakanlığı” adı altında kurumlaşmalara gidildiği görülmektedir. Değişimin çok net hissedildiği günümüzde
değişime ayak uydurabilmek için inovasyon bir hayat felsefesi haline dönüşmüştür. Arslan (2014)’e göre inovasyonu bir hayat felsefesi olarak benimseyen insanlar sürekli olarak inovatif olmayı başarabilen bireylerdir. Her
şeyden önemlisi bu bireyler, inovasyonun kendiliğinden gerçekleşmediğinin, ancak ve ancak, istendikçe, sahiplendikçe geliştiğinin farkındadırlar. Günümüzde başarılı olabilmek için çok zeki, çok çalışkan ve yeterli entelektüel birikime sahip olmak gibi faktörler artık yeterli değildir Bireyin değişimi birey-bilgi-toplum üçlüsünün niteliklerini ve karşılıklı etkileşimlerini değiştirmiştir. Bu değişiminin beraberinde getirdiği gelişme yirmi birinci yüzyılın bireylerinin niteliklerinin zorunlu olarak değişimine, bilginin birey ve toplum yaşamındaki işlevinin ise üretim ile birlikte çağdaş toplumsal yapının ve bu yapının işleyişinin gelişimine neden olmuştur (Kanatlı ve Schreglman, 2013; Varol 1998). Gelişmenin, büyümenin, toplumsal refahın, verimliliğin ve karlılığın anahtarı olan inovasyonun önemi dünyada bazı ülkeler tarafından keşfedilmiştir. 2012 yılında Çin, Brezilya, Hindistan ve Meksika
gibi ülkeler gelişmekte olan ülkeler en inovatif 10 ekonomi arasına girmeyi başarmıştır (Arslan, 2014). (Arslan,
2014). Elçin (2006)’ne göre beyin gücü inovasyona dayalı bir ekonomide ana kaynak ve sermayedir. Bilgiyi en
iyi kullananlar, en nitelikli insan kaynağına gereksinim duyar ve en fazla istihdamı yaratırlar. Bu açıdan ele alındığında, eğitim ve insan kaynaklarına odaklanılmalıdır. İnovasyon için gereken niteklikteki bireyleri yetiştirmek
eğitim sistemini ile ilgilidir. Bubner (2009)’a göre, eğitimde inovasyon daha iyi bir performansa giden özgün bir
yoldur. Eğitimde inovasyon, sistemin bütününde gerçekleşen bir faaliyettir. Bu nedenle öğretmenleri, yöneticileri
de içine alır. Eğitim örgütlerinde yeniliğin yapılmasını, sürdürülmesini veya başarıya ulaşmasını sağlayan en
önemli faktör, örgütü oluşturan bireylerin inovatif yaklaşımları bilmeleri ve istekli olmalarıdır. inovasyon sistemi
yaklaşımı ( Işık ve Kılınç, 2012; Koschatzky ve Sternberg, 2000), inovasyon kültürü (Gökçekuş, 2008; Gökçekuş
ve Yontar, 2008); okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumları (Top, 2011; ); okul yöneticilerinin yenilik yönetimine yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar (Boydak Ozan ve Karabatak, 2013; Bülbül, 2012), yenilik
yönetimi (Adams, Bessant, ve Phelps, 2006; Tidd, Bessant ve Pavitt, 2005; Goffin ve Pfeiffer, 1999), yenilikçilik
eğilimi (Yımaz ve diğ., 2014; Akın-Kösterelioğlu ve Demir, 2014) üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Ancak
eğitimde inovasyona yönelik öğretmen veya öğretmen adaylarının görüşlerinin araştırıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitim sisteminin inovasyon için uzmanlıklar yaratabilme alanındaki rolü ve insan kaynağının işgücü piyasalarında nasıl konumlandırıldığına odaklanıldığında öğretmen ve öğretmen adaylarının inovasyon kavramının
tanımına yönelik farkındalıklarının belirlenmesi ve farkındalık düzeylerine etki eden değişkenlerin belirlenmesi
gerekir. İnovasyon kavramını ve önemini kavrayan bireyler de eğitim örgütlerinde inovasyona yönelik politikalar
geliştirebilir. Ayrıca inovasyon kültürünün oluşturulmasında rol alır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının inovasyon kavramının tanımına yönelik farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Böylece eğitim örgütlerinde inovasyonun yapılabilmesi ve yenilikçi bireylerin yetiştirilebilmesi açısından öğretmen yetiştirme politikalarına katkı
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sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışma nicel yaklaşımla yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırma modeli
ise Tarama Modelidir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olup araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesneyi değiştirmeden olduğu
gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcılarını/çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesinde farklı öğretmenlik bölümlerine/programlarına kayıtlı 165 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bölüm/Program’a göre öğretmen adayları şu şekilde dağılmıştır: Müzik Öğretmenliği %18.2 (n=30), İlköğretim Matematik Öğretmenliği %27.2 (n=45), Resim
Öğretmenliği %18.2 (n=30), Fizik Öğretmenliği %18.2 (n=30), Almanca Öğretmenliği %18.2 (n=30), ve İngilizce
Öğretmenliği %18.2 (n=30). Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde 9 madde içeren, öğrencilerin kişisel bilgilerini betimsel olarak ortaya çıkartacak demografik bilgiler (DB)’dir. İkinci bölüm ise, araştırmacılar tarafından geliştirilen, Öğretmen adaylarının inovasyon kavramına
yönelik tanımlamalarını belirlemek üzere “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (İTÖ)’dir. “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (İTÖ) yapılan alan taramasının ardından 40 madde içerecek şekilde
oluşturulmuştur. Ölçek maddelerine verilecek cevaplar için sıklıkla araştırmacılar tarafından kullanılan 5’li likert
tipi dereceleme tercih edilmiştir. Buna göre; dereceleme “Kesinlikle Katılmıyorum” (1), “Katılmıyorum” (2), “İki
aradayım” (3), “Katılıyorum” (4) ve “Kesinlikle Katılıyorum” (5) şeklindedir. Uygulama grubu ve uzman görüşleriyle, ölçekte çeşitli düzeltmeler yapılmış ve madde sayısı 20’ye düşürülmüştür. 251 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin analizleri SPSS 21 ve LISREL 8.82 paket programlarıyla yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda, bir maddenin çıkarılması ile ölçek 15 maddeden oluşan son halini almıştır. Açıklanan
toplam varyans %71.19 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait, Cronbach Alfa katsayısının .88, RMSEA değerinin ise
0,077 olduğu belirlenmiştir.Alanyazında çalışmanın problem cümlesine uygun bir ölçek rastlanmadığı için inovasyonun tanımına yönelik bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan “İnovasyon Tanımına Yönelik Farkındalık Ölçeği’nin yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçekte KMO değeri 0.92 olarak elde edilmiştir.
Bu sonuca göre elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. Ayrıca Bartlett testi değerlerine
göre, sıfır hipotezinin 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedildiği anlaşılmaktadır (Büyüköztürk, 2002; Eroğlu, 2008)
başka bir ifadeyle dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu belirtmektedir. İlk aşamada, ölçeğin tek boyutlu olup olmadığını belirlemek üzere temel bileşenler analizi yapılmıştır. Daha sonra temel bileşenlere göre Varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda madde yükü
0,30’un altında olan iki ve yükü farklı faktörlere yayılan üç olmak üzere toplam beş madde ölçekten çıkarıldıktan
sonra geriye kalan maddeler üzerinde tekrar faktör analizi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda ölçekte kalan toplam
16 maddenin, iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Son hali ile 16 maddelik ölçeğin KMO değerinin 0,924;
Bartlett değerlerinin χ2=2822,483; sd=91; p
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Tasarım Eğitiminde Yaratıcı Süreç: İlk Yıl Deneyimi

Öğr. Gör. Dr. Funda KURAK AÇICI
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tasarım sürecinde eğitim yöntemlerinin ortaya konması ve uygulanması, tasarımın karmaşık ve belirsiz yapısından
dolayı kolay değildir. Tasarım sürecini formüle ederek aktarmak mümkün olmadığından, tasarım eğitimi yaklaşımlarında da çeşitlilikler görülmekte ve bu çeşitlilikler öğrenme stratejilerinin belirlenmesi adına önem taşımaktadır. İç mimarlık, tasarlama ve uygulama evrelerini içeren bütünleşik bir eylem olarak kabul edilmektedir. İç
mimarlık eğitiminde tasarımı somut ürün olarak gerçekleştirebilme yetkinliğinin kazandırılması, tasarlamada yetkinlik kadar önem taşımaktadır. Ayrıca, tasarlama evresinin tutarlı bir şekilde ilerlemesi ve mevcut tasarım probleminin çözümüne yönelik uygun tasarım kavramlarının oluşturulması, uygulama evresinin başarılı bir şekilde
gerçekleşmesini etkilemektedir. İç mimar adayı tarafından tasarım sürecinde kullanılacak bilgiler, tasarım problemine yaklaşım yöntemleri, çalışma şekli vb. iç mimari tasarım stüdyosunda şekillenmektedir. İç mimar adaylarının
ilk yıl tasarım eğitimi sürecinde yeni kavramları nasıl geliştirdiklerinin irdelenmesi ve bu kavramların somut ürün
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, meslek pratiğinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır (Canbay Türkyılmaz, 2010). Yaratıcı yetenek sanat/tasarım alanlarında olduğu gibi mimari alanda da ön plana çıkmaktadır. İç
mimari eğitimin en önemli amacı yaratıcı tasarımcılar/ iç mimarlar yetiştirmektir (Kısacık, 1999, 30-31). Özellikle
tasarım boyutunda yaratıcı yeteneğin yüksek olması tasarımın orijinallik, kalite, estetik gibi boyutlarını olumlu
etkilemektedir. Mimarlık Fakültesi’ni seçecek öğrencilerden yüksek derecede yaratıcı yeteneğe sahip olmaları
beklenmektedir (İşkur, 2006). Ancak Mimarlık Fakültesine öğrenci seçiminde yaratıcı yetenek değerlendirmeye
katılmamaktadır. Mimarlık Fakültesi’ne öğrenci seçimi üniversite sınavları ile yapılmaktadır. Genel sınav dışında
özel yetenek testi, yaratıcılık testi gibi herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Daha önceleri üniversite sınavına ek olarak her bir üniversitenin kendi içinde düzenlediği yetenek sınavları bulunmaktaydı. Vakıf üniversitelerinin çoğunda hala devam eden yetenek sınavları yer almaktadır. Akademik başarı ile zekâ arasında pozitif
ilişki olduğu varsayılırsa, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin zekâ ile bağlantılı olarak yaratıcı yetenek düzeylerinin
daha yüksek olduğu düşünülebilir. Ancak zeka ve yaratıcılık konusunda yapılan araştırmalar, yüksek zeka ile yaratıcılık arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ortaya koymuştur (Yolcu 2000). Belli bir zekâ seviyesine kadar
olan çocuklar daha yaratıcı olmakta (120 IQ), o zekâ düzeyi aşıldıkça zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki neredeyse
sıfır noktasına düşmektedir. Zekâ puanı (IQ düzeyi) yüksek olan bireylerin, yaratıcı yetenek düzeyleri düşük olabileceği gibi, yaratıcı yetenek düzeyleri yüksek olan bireylerin de IQ düzeyleri düşük olabilir (Dikici 2002). Yaratıcı yetenek, sanat çalışmalarında önemli bir faktör olarak düşünülmektedir. Sanatçılarda, sanatsal çalışma yapanlarda, yaratıcı yeteneğin yüksek olduğu varsayılmaktadır (Dikici 2002). Üzerinde uzun yıllardır araştırma yapılan yaratıcılık; eğitim, sanat ve iş dünyasının farklı gerekçelerle ilgi duyduğu bilişsel bir yetenektir. Yaşamın her
düzeyinde, her bireyde var olan ve geliştirilebileceği öne sürülen bir yeti olduğu şeklinde sonuçlanan bilimsel
araştırmalar sebebiyle, farklı disiplinlerin ilgilendiği yaratıcılığın, mimarlık ve güzel sanatlar için ayrı bir önemi
vardır. Tasarım eğitiminde yaratıcılık ve yaratıcı sürecin önemi yadsınamaz. Tasarım eğitim sistemi içinde yaratıcılık yönünden öğrencilerin değerlendirilmesi ve yaratıcılığı artırıcı çözüm önerileri aranması çalışmanın hedefidir.
Bu çalışmada için iki aşamalı bir araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Öncelikli olan çalışmanın ana kurgusunun
belirlenip ortaya çıkarıldığı ilk aşama olan literatür taraması aşamasıdır. Çalışma da, daha önce yapılmış olan
çalışmalar ve o çalışmaların sonuçları değerlendirilerek literatür için bir alt zemin hazırlanmaktadır. Bunun içinde
konu odaklı tez, makale, bildiri, çalıştay, vb. çalışmalar taranarak incelenmektedir. Çalışmanın temelini oluşturacağı için ulaşılan bilgilerin doğru bir biçimde derlenerek kaynak gösterilmesi öğrenci odaklı eğitim konusu için
son derece gereklidir. Bu aşamada ilk yıl tasarım eğitimi için gerekli olan temel kavramlar ele alınmaktadır. Bu
kavramları içeren en önemli başlıklar; tasarım, yaratıcılık ve eğitim kavramlarıdır. Konunun daha derin irdelenebilmesi içinde ana başlıklar altında yer alması gereken alt başlıklar da irdelenmektedir. Alt başlıklarda ise; yaratıcı
süreç, tasarım süreci, İç Mimari eğitim süreci ve tasarım eğitimi konuları ele alınmaktadır. Çalışmanın temel kurgusu tamamlandıktan sonra çalışmanın ikinci aşamasında öğrenciler ile yapılacak olan alan çalışması yer almak-
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tadır. Alan çalışması; gözlem tekniği, görüşme tekniği ve öğrenci öz değerlendirme anketlerini içermektedir. Anket çalışması denek grubu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 1. Yıl ikinci dönem olan bahar döneminde tasarım atölyesinde bu çalışma yapılmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar sonrasında anket çalışmaları değerlendirilerek analiz edilmektedir. Analizlerle öğrencilerin yaratıcı süreçlerini ve kendi yaratıcılıklarını tanımlamaları ile doğru sonuçlara ulaşılması sağlanmaktadır.
Türkiye’de ilk yıl mimarlık eğitimi, ezber ve tekrara dayalı ilköğretim ve lise ortamından sorgulama ve yaratıcı
düşünce sistemini amaçlayan yüksekokul programına geçiş aşamasıdır. Bu anlamda ilk yıl mimarlık eğitimi ve
mimari tasarım stüdyosunun mimarlık eğitimindeki yeri oldukça önemlidir. Çünkü mimarlık eğitiminin ilk karşılaşmaları burada yaşanmaktadır ve öğrencinin mimarlık hayatının temelleri bu ortamda atılmaktadır. Uygulanan
mimari eğitim yaratıcılığı yeterli oranda desteklememesine karşın, öğrencilerden örtük şekilde yaratıcı olmaları
beklenmektedir. Ancak yaratıcılıkla ilgili psikolojik süreçler, teknik ve metotlar hakkında fazla bilgi verilmemesi
ve yardımcı olunmaması yaratıcılık açısından mimari eğitimdeki sorunlardan birisidir (Akgün, 2002, 40). Proje
çalışmaları dışında kalan pek çok ders ve uygulama çalışmalarında analitik ve deterministik bilgiler yönünden
öğrenciler motive edilmektedir. Tasarlama gibi faaliyetlerde ise yaratıcı motivasyona bağlı olarak esneklik, orijinallik, akıcılık gibi süreçler söz konusudur. Mimarlık eğitiminde bu iki farklı motivasyon istemi arasındaki çelişki
önemli bir problem niteliğindedir (Akgün, 2002, 40). Birçok eğitmen ve teorisyen, mimarlığın öğretilemeyeceğini,
bu sebeple yaratıcı potansiyele sahip adayların seçilmesi ve bu tür potansiyeli geliştirerek uygulama çalışmalarının
ders programına alınmasını savunmaktadır. Bu anlayış mimari eğitim sürecini olumsuz etkilemektedir. Çünkü
yaratıcı yetenek, uygun ortam ve şartlarda eğitim yoluyla geliştirilebilir (Akgün, 2002, 40). İç mimari tasarım
zihinde başlar, gelişir ve bitmiş bir ürünle tamamlanır. İç mimarlık öğrencilerine farklı bakış açısının ve tasarlama
yetisinin kazandırıldığı mekânlar arasında 1. yıl deneyiminin yaşandığı tasarım stüdyolarının önemi büyüktür.
Tasarım stüdyoları öğrencinin ortaöğretimden getirdiği ezberci, öğretmen merkezli ve pasif öğrenme kalıplarını
kırarak eleştirel bakma, baktığını ve görünenin ardındakini görme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Mimarlık mesleği tasarım eylemi ile edinilen parçadan bütünü ve bütün içinde parçayı algılayabilme, olayları tüm boyutları ve detayları ile değerlendirmek olanağı sunmaktadır. Yaratıcı düşüncenin varlığı ve tasarlamak için olması
gereken yaratıcı süreç öğrencilerin içinde oldukları tasarım stüdyolarında ilk yılda kazandırılarak ileriki dönemlerde başarıya götürecek temelin oluşmasını sağlamaktadır.
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Why Studying Tourism? Factors Affecting Hospitality Students’ Future Careers in North Cyprus
Universities
Öğr. Gör. Dr. Hale OZGİT
Cyprus International University

Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN
Cyprus International University

Tourism and hospitality services are regarded as the backbone of the service economy throughout the world. The
socio-economic impact of the industry cannot be ignored due to its’ huge effects on employment benefits. Moreover, for many countries tourism is a vital source of foreign currency earnings and an important contributor to the
economy, creating much needed employment and opportunities for development. Obviously the direct contribution
of the industry to the world economy grew by 3.1% in 2013, contributing US$2.2 trillion to world gross domestic
product (GDP) and 101 million jobs. This accelerated growth of tourism and hospitality industry lead tourism
businesses and even destinations to concentrate more on attracting and retaining qualified employees in their businesses. Hereby, competitive advantage would be gained with more quality services. As an academic discipline,
tourism and hospitality, also became an important field of study since the need for the high skilled workers in the
industry have been raised. Afterwards, emphasis of the universities have been increased to educating high skilled
human resources for the industry as well. Therefore, preparing students for successful and satisfying careers in the
hospitality industry is one of the important missions of most hospitality management programs. North Cyprus as
an island country has economically benefited from service industry where higher education and tourism are the
dominant sectors. There are 62,719 students from 112 different countries studying in North Cyprus universities.
The country has eleven higher education institutions and six of them provide tourism and hospitality management
(THM) education in English as a medium of language. This study aims to explain the factors affecting students’
career decisions. In this context, the explanation of sources of information with regard to their education preferences in tourism and hospitality field is also crucial to examine. Therefore, understanding the factors affecting tourism and hospitality students’ career decisions and career choices in North Cyprus universities would be a reference
for the tourism sector for its’ future development and for the universities as well. In the relevant literature, despite
several studies have been studied, no research for the North Cyprus case have been met on this issue. Therefore,
it is important to understand the most important sources of influence on career decisions for undergraduate students
studying in tourism and hospitality management in the North Cyprus universities. This is an essential source for
the universities while they are attracting students to their programs. Moreover, it is also important to understand
whether the sources of influence differ among different sub-groups in terms of preferred sub-industry, academic
status and gender of the respondents. Another significant examination will be the factors affecting students’ that
have been found important when considering their future career.Tourism and hospitality services are regarded as
the backbone of the service economy throughout the world. The socio-economic impact of the industry cannot be
ignored due to its’ huge effects on employment benefits. Moreover, for many countries tourism is a vital source of
foreign currency earnings and an important contributor to the economy, creating much needed employment and
opportunities for development. Obviously the direct contribution of the industry to the world economy grew by
3.1% in 2013, contributing US$2.2 trillion to world gross domestic product (GDP) and 101 million jobs. This
accelerated growth of tourism and hospitality industry lead tourism businesses and even destinations to concentrate
more on attracting and retaining qualified employees in their businesses.This is an explanatory study where quantitative research techniques have been used as a research method. The population of the study consists of the
tourism and hospitality students studying in North Cyprus Universities. The respondents have been selected with
purposive sampling method that attains a homogeneous sample. Purposive sampling can be used with both quantitative and qualitative studies. The purpose here is to describe some particular subgroup in depth (e.g. tourism and
hospitality students). Accordingly, 304 respondents have responded to the questionnaires with in-depth interviews.
The questionnaire was comprised 36 questions and consisted of two sections. The first section was asking the
demographic profiles of the respondents’ including their major fields of study, whereas the second section was
developed from two parts, where the researches benefited from Kim et. al., and Richardson. Seven questions in
the first part were asking the information sources which are affecting to the career decisions of the tourism and
hospitality students, whereas the second part, with twenty questions, was asking about the career choice factors of
the respondents.The findings of the study are expected to show that most of the respondents’ career choice factors
will be effected from the need for “a secure job” and thus “good promotion prospects”. This result is assumed to
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be gathered due to a variety of job opportunities in the tourism sector, which would be important determinants for
the students’ when they consider their future careers. On the other side “reasonable workload” and “the opportunity
to travel abroad” will show less importance according to different subgroups and therefore students’ from various
subsectors have selected to for the study. Moreover, based on the research questions, students’ sources of information during their career decisions will be effected from their parents and relatives who are working in the field.
It is also assumed that demographic profiles of the respondents in terms of their nationality, gender, and major
field of study will also be important determinants for students’ career decisions.
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Eğitim Yönetimi Araştırmalarında Hazır Veri Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Harran Üniversitesi

Bilimsel araştırmanın gerektirdiği olgusal ve/veya yargısal verilere gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ulaşılabilir (Ural & Kılıç, 2011). Çeşitli teknik veya araçlarla gözlemsel yolla nitel veya nicel yaklaşım fark etmeksizin
verilerin toplandığı çalışmalar görgül (ampirik) araştırmalar olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz & Demirel, 2010). Bu anlamda, ampirik araştırmaya, duygu ve deneyimleri temel veri kabul eden bir
nevi paradigma olarak bakılabilir (Karasar, 2005; Goodwin, 2009). Turan, Karadağ, Bektaş & Yalçın (2014) tarafından yapılan yöntemsel değerlendirme araştırmasında Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen makalelerin
dar bir konu alanı etrafında toplandığı; özellikle örneklem gruplarının ikincil veri kaynaklarında (ör. okul müdürü
yerine öğretmen ve öğrenci örneklemine başvurma gibi) yoğunlaştığı; nicel yaklaşıma dayalı araştırmalardaki örneklemlerin evreni temsil etme bakımından ciddi ölçüde sorunlu olduğu; ampirik çalışmaların yöntem bakımından
güçlendirilmesi gerekliliği gibi bulgulara yer verilmiştir. Özellikle ulusal eğitim politikalarının analizi ve değerlendirilmesi karmaşık bir süreç olup bu süreçte evreni temsil eden nitelikli verilere gereksinim duyulur. Diğer
yandan böylesine büyük ölçekteki veri toplamak kaynak ve zaman maliyeti ortaya çıkarır (McConney & Perry,
2008). Araştırmacının amaç ve olanaklarının sınırlı olması onu, konusunu sınırlamaya iter. Bu adeta araştırmacılar
için bir zorunluluk haline gelmiştir (Ural & Kılıç, 2011). Bu zorluklar karşısında araştırmacıya geniş bir çalışma
olanağı tanıma, özellikle disiplinler arası çalışmalar yapma bakımından büyük ölçekli veritabanları önemli bir
potansiyel taşımaktadır (Bisol et al., 2014). Öyle ki bu tip veri tabanları ; tıp, genetik (Ando et al., 2013; Rafnsson
& Bhopal, 2009), özel eğitim (Hodapp & Urbano, 2009), iklim çalışmaları (Hu, Liu, & Cao, 2008), finans(Lee &
Hsieh, 2014), ekonomi (Einav & Levin, 2014), bilgi yönetimi (Massingham, 2014), kimyasal risk analizi (Georgopoulos et al., 2014), sosyal psikoloji (Brandt, 2013), psikiyatri (Kuzman vd., 2013), sosyal araştırmalar (Blasius
& Gower, 2005), çocuk yoksulluğu (Boyden & James, 2014), etik (Loue & Loff, 2013), gıda (Dekker, MoraPlazas, Marin, Baylin, & Villamor, 2010) gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda eğitim araştırmalarında geniş-ölçekli, ikincil ya da başka bir isimle hazır veritabanlarının gerek ulaşılabilirliğinde gerekse niteliğinde ciddi bir artış olmuştur. Bu tür veritabanları uluslararası örgütlerin ciddi anlamda bilimsel süreç ve işbirliği
çabalarının bir sonucudur. Dolayısıyla bu veritabanları, eğitim araştırmalarının genellenebilirliği ve güvenilirliğini
köklü bir şekilde iyileştirme potansiyeli taşımaktadır. Diğer bir nokta ise günümüzde nicel sosyal araştırmanın
yerine nitelikli verilerin elde edildiği ve araştırmacıların kullanımına açık kamusal araştırmaların ciddi bir şekilde
önemsendiği bir sürece girmekte olduğumuzdur (Hansen & Vignoles, 2007; Rutkowski, Gonzalez, Joncas, & von
Davier, 2010). Hazır verilerin alanda geniş ölçüde kullanımının artmasına ek olarak “Large-scale Assessments in
Education” başlıklı bir derginin varlığı da ayrıca konun önemini göstermesi bakımından örnek olarak verilebilir.
İkincil veri analizi süreci olarak da bilinen, araştırmalarda geniş-ölçekli hazır veri kullanımı, daha önceden elde
edilmiş evreni temsil gücü oldukça yüksek olan verilerin yeni araştırma soru ve/veya yöntemlerinin kullanılması
anlamına gelir ki bu süreçten elde edilen bulgular araştırmalar için bir mihenk taşı olabilir (Pollack, 1998; Hussein,
2011). Uluslararası örgütlerce yapılan araştırmalardan elde edilen ampirik veri içeren veritabanları, geçerliliği sınanmış ölçme araçlarıyla ulaşılmış çok geniş ölçekte sayı, tür ve kaynaktan değişkene ait (ör. öğrencinin sosyoekonomik düzeyi, okula yönelik tutumlar, okul müdürünün önderlik algısı, okul politikaları ve uygulamaları, matematik, fen ve okuma becerileri puanları, öğretmenlerin mesleki etkinliklere katılamama nedenleri, veli görüşleri,
öz-yeterlik algısı vb.) veri barındırır. Bunların bir kısmı ilgili örgütler tarafından hazırlanan raporlarda özellikle
karşılaştırmalı bir yöntemle incelenir. Diğer taraftan bu kadar geniş yelpazedeki veriler, ilgili örgütler tarafından
doğal olarak irdelenmemiş yönleriyle uzman araştırmacılara oldukça fazla potansiyel araştırma konusu sunar.
Özellikle hazır-veri içeren bu uluslararası veritabanları gerek çeşitli ülkelerin karşılaştırmalı analizler yoluyla gerekse ulusal bazda değişkenlerin analiziyle orijinal amprik çalışma yapılmasına olanak sağlar. Özetle, hazır veri
kullanmanın yararları olarak şunlar gösterilebilir: - Ulusal evrenleri temsil eden bir örneklem sunması - Sistematik ve sürekli ölçümler - Zengin bir veri havuzundan yararlanmak. - Karşılaştırmalı çalışmalar yapmaya olanak
sağlar. - Uluslararası araştırmacılarla işbirliği -Geçerliliği ve güvenilirlik açısından nitelikli veriler -Özellikle
sosyo-ekonomik statü, fırsat eşitliği gibi değişkenler açısından analizlere olanak verir. - İleri düzeyde modelsel
analizlere olanak tanıması Hazır veri kullanmanın çok fazla yararının olmasıyla birlikte, araştırma sorularına uyar-
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lanması ve uygun istatistiksel yöntemlerin seçilmesi, çok büyük dosyaların düzenlenmesinde donanımsal ve yazılımsal anlamda teknik bir takım zorlukların ortaya çıkması bakımından bir takım sınırlılıklarının da olduğunu
belirtmek gerekir (Hussein, 2011). Özetle, uluslararası örgütlerce yapılan çalışmalardan elde edilen hazır veritabanlarının sunduğu potansiyel yararlar bakımından eğitim yönetimi alanındaki araştırmaların niteliğini artıracağı
katkı önemli bir boyuttadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı hazır veri içeren uluslararası veritabanlarını tanıtmak
ve bunların eğitim yönetimi araştırmalarına getirebileceği potansiyel katkıları belirlemek olmuştur. Yöntem Tarama niteliğinde olan bu çalışmada eğitim yönetimiyle ilgili hazır veri içeren uluslararası veritabanların araştırılmasında internet üzerinden arama motorlarından (ör. google, bing vb.) ve web of science taramalarından yararlanılmıştır. Taramalarda aranan başlıca anahtar kelimeler şunlar olmuştur: international education survey, largescale data, international database, international data in education, secondary data sources, large-scale empirical
data, secondary empirical data, large-data questionnaires. Araştırmacı tarafından anahtar kelimelerle yapılan taramalar sonucunda eğitim yönetimi alanıyla ilgili hazır veri barından uluslararası örgütler belirlenerek bunların yaptıkları çalışmalar ve içerdikleri veriler incelenmiştir. Araştırmanın amacı gereği görgül veri içeren veritabanlarının
belirlenmesine çalışıldığından uluslararası istatistiksel göstergeler kapsam dışında bırakılmıştır. Bulgular Araştırmanın amacı ve yöntemi doğrultusunda araştırmacı tarafından belirlenen veritabanlarından eğitim yönetimi alanıyla ilgili olanlar şu şekildedir: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve
Fen Çalışması (TIMSS), Uluslararası Okuma Becerileri Çalışması (PIRLS), Uluslararası Vatandaşlık Eğitimi Çalışması (ICCS), Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Çalışması (TALIS), Uluslararası Finans Okuryazarlığı Çalışması, Uluslararası Yetişkin Yeterlikleri Programı (PIAAC), Uluslararası Toplumsal Tarama Programı (ISSP),
Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması (ICILS), Dünya Değerler Araştırması (WVS). PISA,
OECD ülkeleri ve diğer katılımcı ülke/ekonomilerde 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen
başarılarının belirlenmesinin yanı sıra; öğrenci, veli, okul müdürü ve diğer paydaşlar için uygulanan ölçme araçlarıyla da eğitim programından okul politikalarına uzanan geniş bir yelpazede veriler sunar. PISA veritabanında
eğitim yönetimi alanıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek konular şu şekilde verilebilir: okul özerkliği, okul iklimi,
öğrenci devamsızlığı, hesap verme sorumluluğu, liderlik, okul kaynakları ve dağıtımı, sosyal etkinlikler, öğrenci
başarılarıyla ilgili verilerin kullanımı, okul terk oranları, öğretmen değerlendirme, okul politikaları ve uygulamaları vb (OECD, 2013a). TIMSS, dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen becerilerini yoklayan;
PIRLS ise dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerini yoklayan uluslararası çalışmalar olup birincisi her dört
yılda bir, ikincisi ise her beş yılda bir yapılmaktadır. Temel becerileri yoklamanın yanında her iki çalışma da
öğrenci, veli, öğretmen, okul müdürü ve program geliştirme birimindeki görevliler gibi paydaşlara uygulanan
ölçme araçlarıyla okul sisteminin analizine olanak tanımaktadır. Ana hatlarıyla, eğitim yönetimi açısından paydaşlara yöneltilen sorularla elde edilen veri kaynakları şunlardır: Öğrencilere yöneltilen sorularda okula devam,
okula yönelik tutum, okulda yaşananlar gibi konular; velilere yöneltilen sorularda okul hakkındaki görüşleri, evdeki çalışma olanakları, konuşulan dil, velinin eğitim ve çalışma durumu; öğretmenlere yöneltilen sorularda okula
yönelik algılar, diğer öğretmenlerle olan etkileşimin tür ve düzeyleri, mesleğe yönelik algılar, ders kaynakları gibi
konular analiz edilmektedir (IEA, 2015; IEA, 2014). ICCS, katılımcı ülkelerin eğitim sistemi, eğitim politikası,
vatandaşlık eğitimi, vatandaşlık eğitiminde öğretmen yeterliklerini; bu alandaki program gelişirme, mevcut tartışma ve reformları kapsar. 2009 yılında bu çalışmaya 38 ülkeden 148 000 sekizinci sınıf öğrencisi, 62 000 öğretmen ve 5 300 okul müdürü katılmıştır. Öğrencilerin vatandaşlık bilgi ve analiz becerilerinin ölçümünün yanı sıra
öğretmenlere başlıca okullarındaki vatandaşlık eğitimi algıları, okul örgütlenmesi ve kültürüyle ilgili sorular yöneltilmiştir. Ayrıca okul müdürlerine uygulanan ölçme aracıyla (school questionnaire) da okul özellikleri, okul
kültürü ve iklimi, okulda verilen vatandaşlık eğitimi ile ilgili veriler elde edilmiştir (IEA, 2013a). TALIS, temel
eğitim sistemindeki (ilköğretim ve lise) öğretmen ve okul müdürlerinin öğrenme ve öğretme sürecindeki gerek
taleplerini gerekse deneyimlerini analiz etmek amacıyla OECD tarafından yapılan uluslararası bir çalışmadır. Okul
müdürlerine yöneltilen sorularla şu noktalar irdelenmiştir: Mesleki gelişim etkinliklerine katılım, okul liderliği,
okul yönetim ekibi, özerklik, okuldaki görevlere ayrılan zaman, engeller, öğretmen ödül mekanizması, öğretmen
değerlendirme, okul iklimi, aday öğretmenlerin yetiştirilmesindeki süreç ve uygulamalar, iş memnuniyeti vb. Öğretmenlere yöneltilen sorularda ise şu noktalar irdelenmiştir: İstihdam durumları, eğitim ve mesleki eğitim durumları, okutulan dersler, okulda öğretim dışındaki zamanın dağılımı, mesleki gelişim etkinliklerine katılım ve bunların önündeki engeller, öğretmene verilen dönütler, öğrenme-öğretme yaklaşımları, okul iklimi ve iş memnuniyeti,
özel öğrenme ihtiyacı olanlara sunulan destekler, öğretmen hareketliliği vb (OECD, 2014a). Uluslararası Finans
Okuryazarlığı çalışması, 2012 yılından itibaren PISA’ya entegre edilerek OECD tarafından uygulanmaya başlayan
bir çalışma olup zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin planlama ve finans yönetimi, risk ve ödül, para aktarma,
finansal konuları değerlendirme, bireysel ve sosyal bağlam gibi konularda finans okuryazarlığı düzeyini ölçmeyi
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amaçlamaktadır. Bunun yanında okul müdürlerine uygulanan ölçme aracında okulda finans eğitiminin durumu,
öğretimi, yürütülme şekli vb. konulardaki sorularla da temel eğitim sisteminde finans okuryazarlığının durumuna
ilişkin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde analiz yapılmasına olanak tanımaktadır (OECD, 2014b). PIACC,
iş yaşamındaki çalışanlar üzerinde OECD tarafından yapılan bir araştırma olup okuryazarlık, bilişsel, sosyal, fiziksel ve problem çözme becerilerinin yanı sıra; işyerinde bu becerilerin kullanımı, görevler, işin gerektirdiği eğitim düzeyi ve beceriler, gelir durumu, yaş kompozisyonları, verimlilik, bilgi kullanımı, yapısal değişimler, ile işin
gerektirdiği becerilerin geliştirilmesinde sosyal, kültürel ve diğer günlük uygulamalar gibi formal ve informal örgütün işleyişine dönük bir takım veriler sunmaktadır (OECD, 2013b). ISSP, 1984’ten bu yana sürekli ve sistematik
olarak yapılan bir çalışma olup kapsamı bakımından 2013 yılında 48 katılımcı ülkeye ulaşmıştır. Araştırmaya
katılan bireylerin yaş grubu daha çok 18 yaş ve üzerindekilerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın konusu yıllara
göre değişmekte olup aile ve değişen cinsiyet rolleri, toplumsal eşitsizlik, kimlik, iş-meslek yönelimleri, vatandaşlık, çevre ve sağlık gibi konularda yoğunlaşmaktadır (ISSP, 2015). ICILS, IEA tarafından 1989’dan bu yana sekizinci sınıftaki öğrencilerin bilgisayar ve bilgi okuryazarlığı becerilerini esasen ölçmenin yanında bunlara ilişkin
politika, uygulama, tutum ve algıları da belirlemek amacıyla öğrenci, öğretmen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(BİT) koordinatörü ve okul müdürüne anketler uygulamaktadır. Okul müdürlerine uygulanan anketteki bazı konular şu şekildedir: BİT kullanım düzeyi, okulda BİT yönetimi, BİT kullanımının teşvik edilme durumu, okuldaki
pedagojik oryantasyon, mesleki gelişim, okul müdürünün BİT’i okulla ilgili amaçlar için kullanma durumu, okulda
BİT’in önemine ilişkin algı, öğretmenlerden BİT becerileri beklentisi, BİT ile ilgili politika ve uygulamalar vb
(IEA, 2013b). WVS, dünya çapında yapılan değerler araştırması olup yüze yakın ülkede 18 yaş ve üzerindeki
bireylere yöneltilen sorularla toplumların değişen inanç, değer ve motivasyon durumlarını ve bunların toplumsal
ve politik yaşamdaki etkisini uluslararası karşılaştırmalı olarak analiz eden, 1981 yılından itibaren sürdürülen sistematik bir çalışmadır (World Values Survey, 2015). Bu çalışmada insanların gelecekte ülkelerinde en çok iyileştirme olmasını beklediği konular, sevilen, değer verilen insan tipi, aktif veya pasif üyesi olunan örgütler (ör. sanat,
müzik, eğitim vb.), çalışma durumu, çalışma yaşamındaki görev ve roller, istihdamda öncelik açısından dezavantajlı grupların desteklenmesine bakış, hane halkının gelir durumundan duyulan memnuniyet derecesi, en çok rahatsızlık duyulan sorun algısı (ör. yetersiz eğitim, yoksulluk vb.), insanlara yönelik güven algısı, örgütlere olan
güven düzeyi (ör. üniversiteler, sendikalar, büyük şirketler, parlamento vb.), demokrasi algısı, kişilik algısı, çeşitli
konulardaki endişe algısı (ör. çocuklarıma iyi bir eğitim verememek gibi), vatandaşlık algısı, bilgi edinme kaynakları vb (World Values Survey, 2012). Eğer eğitime bir açık sistem yaklaşımıyla bakmamız gerekiyorsa, toplum
değer ve beklentileriyle de eğitimin, özellikle eğitim politikalarına yön vermesi bakımından eğitim yönetimi konu
alanının ilgilenmesi gerekir. Her ne kadar WVS, doğrudan eğitim yönetimi alanıyla ilişkilendirilemese de dolaylı
olarak izlenmesi, politika geliştirilmesi gereken bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmanın belli dönemlerde sistematik
olarak yapılması ve Türkiye’nin de gerek kendi durumunu ulusal gerekse uluslararası bakımdan görebilmesi açısından önemi büyüktür. Sonuçlar Sonuç olarak, geçerliliği sınanmış ölçme araçlarıyla, ulusal evrenleri temsil eden
geniş ölçekli hazır verilerin kullanılması eğitim yönetimi alanına önemli katkılar getirecektir. Aksi durumda, gerek
uluslararası gerekse ulusal boyutta ciddi kaynaklar kullanılarak elde edilen bu verileri yeterince kullanmamak
araştırma savurganlığına yol açabilecektir. Burada önemli olan uluslararası örgütlerce hazırlanmış raporlarda yer
alan veri ve araştırma bulgularını bir işleme tabi tutmaksızın rapor etmek değil; ilgili veritabanındaki bu verilerin
alana orijinal bulgular getirecek şekilde bilimsel veri analizi yöntem ve teknikleri doğrultusunda kullanılmasıdır.
Bunun için araştırmacıların mevcut alanyazındaki boşluğu belirlemesi, buna göre araştırma sorularını tasarlayarak
araştırma sürecini yapılandırmaları gerekir. Bilimin katı bir yönü vardır, araştırmacılar olarak sağlam bir anlayışımızın olmasını bekleriz. Diğer taraftan aksine davranmadığımız sürece iyi anladığımız fikir ve tekniklerle çalışırız.
Özellikle bilimin, üretkenlik açısından tam anlamıyla aktif olmayan bir takım kıdemli kişi ve çevrelerin kontrolü
altında hakimiyet altına alınması yeni yaklaşım ve tekniklere aşina olmayı engelleyecektir (Smolin, 2010). Kısaca,
mevcut paradigmanın dışına çıkmadığımız sürece bilimsel ilerlemelerin kısır bir döngüsü içinde kendimizi bulacağımızı söyleyebiliriz (Kuhn, 2012). Bu çalışmada belli bir araştırma yaklaşımını (nitel, nicel veya karma gibi)
ya da paradigmasını öne çıkarıp diğerlerini önemsiz göstermek değil; eğitim yönetimi alanına hazır veri kullanmanın getirebileceği katkılar analiz edilmeye çalışılmıştır. Unutmamak gerekir ki bilimsel bilgi birikimli olarak
ilerler. Dolayısıyla araçların amaç haline dönüşmemesi, bilimsel bilgi birikimine katkı yapan her araştırma bulgusunun önemsenmesi gerekir.
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Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ile Öğretmen Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ
Fatih Üniversitesi

Öğretmen-öğrenci ilişkisinin niteliği, öğrenmeyi etkileyen temel etkendir. Öğrenmeyi kolaylaştırma, eğlenceli
hâle getirme, çocuğun performansını azami seviyede etkin kullanmasının sağlanması büyük ölçüde öğretmen ile
öğrencinin arasındaki etkileşimin niteliğine bağlıdır. Öğrenci davranışlarıyla ilgili kabul edilebilirlik yelpazesi
öğretmenlerin bilgisi, deneyimi, bakış açısı hatta o anki duygusal durumu ile bağlantılı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek yani duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen, başkalarının
duygularını anlayan ve bunları ustalıkla yönetebilen kişiler hayatlarının gerek özel gerekse mesleki alanlarında
daha avantajlı bir konuma geçerler. Duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş insanlar hayatta daha mutlu ve üretken
olabilirken, duygularını kontrol edemeyen kişiler ise, net düşünebilme ve işlerine konsantre olabilme yeteneklerini
engelleyen içsel bir mücadeleye girmektedirler. Bu bağlamda, bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları doğru
şekilde algılayıp, değerlendirmesi ve ifade etmesi; bu duygular arasında ayrım yapıp, elde ettiği bilgileri düşünce
süreçlerinde ve davranışlarında kullanması ile ilgili olan yetenekleri tanımlayan duygusal zeka, bireyin sadece özel
yaşamındaki değil, iş yaşamındaki başarısını da belirlemede IQ kadar önemlidir (Bar-On, 1997, aktaran; Acar,
2002). Duygusal zekâ; hem bireyin kendiyle hem başkalarıyla başa çıkabilmeyi kolaylaştıran duyguları tanımak,
anlamak ve duyguları etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğidir. Diğer bir deyişle, diğer insanların beklenti ve
ihtiyaçlarını, güçlü ve zayıf yönlerini duygular aracılığıyla anlayabilmek, stresli durumlarda güçlü olabilmek ve
insanların çevrelerinde görmek istedikleri gibi biri olmak için sahip olunması gereken bir yetkinliktir (Baltaş,
2006). Literatürde yapılan tüm tanımlamalar incelendiğinde; duygusal zekânın, geliştirilebilen bir yetenekler dizisi
olduğu, insanların hayatın her alanında başarılı olabilmek için duygusal zekâ becerilerini etkin şekilde kullanmaları gerektiği söylenebilir (Mayer ve diğerleri, 2000b). Ancak bunu yaparken, kişi öncelikle kendi duygularını
anlayıp, kontrol edebilmeli, isteklerine ulaşana kadar motivasyonundan hiçbir şey kaybetmeden, başkalarını anlamaya ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya istekli olmalıdır (Eymen, 2007). Duygularımız, çocuklarımızı nasıl iyi yetiştirebileceğimizi, onların okulda nasıl başarı sağlayacağını, kariyerimizde nasıl başarılı olacağımızı, diğer kişilerle
ilişkilerimizi belirler. Yani; bireyler olarak ve daha da önemlisi, toplum olarak nasıl “mutlu” olabileceğimizi belirlerler (Beceren, 2002). Bir ülkenin teknolojik anlamda gelişimi ve ekonomik kalkınmasının temelinde eğitilmiş
insan gücü bulunmaktadır. Eğitilmiş insan gücü ise, doğrudan öğretmenler ve öğretmenlik mesleğiyle ilgilidir.
Çağın gerekleri doğrultusunda yetiştirilmiş, öğrencilerini içinde bulunduğumuz zamanın özellikleri doğrultusunda
eğitebilecek, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma ve kullanma konusunda donanımlı öğretmenler yetiştirmek, eğitim alanında ülkelerin birincil görevlerindendir. Öğretmenlerin, öğrenciler için destekleyici ve sağlıklı
bir öğrenme ortamı oluşturmaları gerekmektedir. Bunu yapabilmek için kendileri iyi bir model olmalı ve bu özellikleri sınıfa yansıtabilmelidirler. Sınıfta rahat davranma, dostça yaklaşım, demokratik duyuşsal yönden gelişmişlik, nezaket, saygı, öğrencileri birey olarak görüp kişiliklerini göz önünde bulundurmak gibi becerilerin etkili öğretimin temel ilkelerinden olduğu bilinmelidir. Bu özelliklerin sınıf içinde sergilenmesi, öğrencilerin birbirleriyle
olan etkileşimini de olumlu yönde etkileyecek ve demokratik sınıf ortamı yönünde adımlar atılmış olacaktır (Güven, 2004). Öğretmenin sınıfını iyi bir şekilde yönetebilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başarılı olmak için
ilk ve en önemli adım olarak kabul edilmelidir. Öğretmen sınıfta sadece öğretim yapmaz, çalışmaları arasında
yönetmek, yönetilmek, yönetime katılmak, yönetimi desteklemek ve ilerde yönetim görevlerinde bulunmak da
vardır. Bu nedenle öğretmenin de liderlik rolü ön plana çıkmakta ve grup dinamizminin bilinmesi ve bu dinamizmden yararlanması önem kazanmaktadır (Ilgar, 2000). Eğitim ve öğretim sürecinde lider olan öğretmenlerin bilgi,
beceri, tutum ve davranışları ile kendilerine özgü liderlik stilleri vardır. Liderlik stiline göre sınıf içinde kimi öğretmen otoriter ve baskıcı bir şekilde pasif öğrenme etkinlikleri ile ders islerken kimi öğretmen demokratik ve
katılımcı bir şekilde aktif öğrenme etkinlikleri ile ders islemektedir. Bu durum öğretmenin liderlik stili ile birebir
ilgilidir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeyleri ile öğretmen liderlik stilleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, hem betimsel tarama hem de ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Fatih Üniversitesi’nde
formasyon eğitimine devam eden öğretmen adaylarından yansız atama yöntemi ile belirlenen toplam 162 öğrenci
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oluşmaktadır (Karasar,2009). Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 17 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu ile öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacı ile veri toplama aracı olarak
veri toplama aracı olarak orijinali Schutte ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilmiş olan Duygusal Zekâ Ölçeğinin(DZÖ), Austin ve diğerleri(2004) tarafından modifiye edilmiş versiyonunun Türkçeye uyarlaması Göçet (2006)
tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. DZÖ yapı ve kapsam geçerliliği ile güvenirlik analizleri yapılarak uygulanabilir hale getirilmiştir. DZÖ 20’si olumlu, 21’i olumsuz toplam 41 maddeden oluşup ; (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ayrıca ölçek; İyimserlik/Ruh Halini Düzenleme (Optimism/Mood Regulation), Duygulardan Faydalanma (Utilisation of Emotions) ve Duyguların İfadesi (Appraisal and Expression of Emotions) olmak
üzere üç faktörden oluşmakta ve bu üç faktörle birlikte bütününde genel duygusal zekâyı ölçmektedir. Duygusal
Zeka Ölçeği’nin Cronbach Alpha (α) katsayısı ölçeğin bütünü için 0.81 olarak bulunmuştur (Özdemir, 2008). Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmen liderlik stillerini belirlemek amacı ile veri toplama aracı olarak Deniz ve Hasançebioğlu (2003) tarafından geliştirilen “Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçegi” kullanılmıştır. Ölçek tek boyutlu
olup, McGregor’un X ve Y kuramına göre hazırlanmış 17 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin iç güvenirlilik katsayısı
(Cronbach Katsayısı) 0,88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin cevaplama seçenekleri beşli likert tipine göre hazırlanmıştır. Dereceleme maddeleri “1- Hiç Katılmıyorum, 2- Katılıyorum, 3- Orta derece katılıyorum, 4- Katılıyorum, 5Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekte 5, 6, 12, 13, 14, 16 ve 17. maddelerde tersine döndürülmüş ifadeler olduğu için bu maddeler tersine (5, 4, 3, 2, 1) kodlanmıştır. Ölçekte alınacak en düşük puan 17
ve en yüksek puan ise 85’tir. Araştırmada elde edilen verilerinin toplanması tamamlanmış olup verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences) istatistik programı kullanılmaktadır. Öğrencilerin
demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde ve frekans analizi, çoklu grup karşılaştırmaları için p<.05 anlamlılık düzeyinde ANOVA, ikili grup karşılaştırmaları için t-testi kullanılacaktır. Duygusal zeka ve öğretmen liderlik
stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için de pearson korelasyon katsayılarına bakılacaktır. Veri analiz işlemleri
henüz tamamlanmamıştır (Büyüköztürk, 2007). Alan yazındaki benzer araştırmalar incelendiğinde; Erdem,İlğan
ve Çelik tarafından yapılan lise öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki
ilişkinin incelendiği araştırmada, duygusal zekanın tüm alt boyutları ile eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinin tüm
alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu, Vural’ın okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal
zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkileri incelediği araştırmasında, öğretmen adaylarının
toplam duygusal zeka puanları ile problem çözme becerisi puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu ve öğretmen
adaylarının problem çözme puanları ile duygusal zeka ölçeğinin sadece uyumluluk alt ölçeği arasında pozitif ve
anlamlı ilişki olduğu, Güllü ve Arslan’ın beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik stillerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin “Yarı Demokratik Liderlik Stili”ni sergiledikleri, ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine, hizmet yıllarına,eğitim düzeylerine, okul düzeylerine ve okullarındaki öğrenci sayılarına
göre liderlik stilleri arasında anlamlı bir fark bulanamazken öğretmenlerin çalıştıkları okullarının bulunduğu yerlere göre liderlik stilleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Yapılan bu araştırma sonucunda da
öğretmen adaylarının demografik özelliklerine göre duygusal zeka düzeyleri ve öğretmen liderlik stillerinin farklılık göstereceği ön görülmektedir. Ayrıca duygusal zeka düzeyleri ile öğretmenlik stillerinin alt boyutları arasında
anlamlı ilişki olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmen adaylarının
hizmet öncesi eğitim sürecinde mesleki yeterliklerinin kazandırılması yanında öğrencilere rol model olmaları açısından kişisel niteliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim sürecinin gözden geçirilerek düzenlenmesine katkı sağlayacak öneriler sunulacaktır.
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Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ
Fatih Üniversitesi

Duygusal zekâ kavramı ilk olarak 1985 yılında Wayne Leon Payne adlı bir Amerikalı öğrencinin doktora tezinde
yer almıştır. Bu aynı zamanda duygusal zekânın akademik bir terim olarak geçtiği ilk kaynaktır. Takip eden beş
yılda hiçbir bilimsel makalede “duygusal zekâ” kavramına rastlamak mümkün olmamıştır (Hein, 2005). Duygusal
zekâyı ilk tanımlayan bilim adamları ise John D. Mayer ve Peter Salovey olmuştur. 1990 yılında yaptıkları tanımda
bu kavramı; “kendinin ve başkalarının duygularını izleme, duyguların ayrımını yapma, buradan elde ettiği bilgileri
düşünce ve davranışlarına yön vermede kullanabilme yeteneği” olarak açıklamışlardır (Mayer ve Salovey, 1993).
Mayer ve Salovey 1997 yılında duygusal zeka kavramıyla ilgili daha önce yaptıkları tanımı geliştirerek yeni bir
tanım elde etmişlerdir. Böylelikle duygusal zekâyı; “duyguları tanıma, anlama, ifade ve analiz etme; duyguları
düşüncede kaynaştırma; duygusal bilgiyi kullanma ve entelektüel gelişim ile duygusal gelişimi destekleme, duyguları düzenleme yeteneği” olarak açıklamışlardır (Mayer ve diğerleri, 2000a). Mayer ve Salovey (1997) in duygusal zekâya ilişkin yapmış olduğu başka bir tanımda “kişileri motive edebilmek için gerekli olan oto-kontrol,
gayret, ısrar ve yetenek” terimlerini içermektedir. Bu tanım, duygu kavramından ziyade gayret ve ısrar gibi motivasyonla alakalı terimler üzerinde durmaktadır. “Duyguları algılama, duygulara erişip onları anlama ile duyguları
genelleyerek entelektüel ve duygusal gelişimi destekleme yeteneği” ise duygusal zekânın tercih edilen başka bir
tanımıdır. Bu tanımda, duygular sayesinde daha akıllıca düşünmenin sağlandığı vurgulamakta, duygu ve zekâ kavramlarının birlikte kullanıldığı görülmektedir. Daniel Goleman ise 1995 yılında duygusal zekâyı; kendini harekete
geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini
düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme ve
umut besleme yetenekleri olarak tanımlamaktadır (Goleman, 1998). Literatür incelendiğinde duygusal zekaya ilişkin yapılan tüm bu tanımlamalar dışında daha birçok açıklamanın olduğu görülmektedir. İlgi uyandıran tanımlardan biri, “duygusal zekâ doğuştan gelen bir kavram olup; duyguları hissetme, tanıma, hatırlama, anlatma ve yönetme potansiyelidir.” şeklinde olup (Hein, 2007) tanımda vurgulanan nokta “kişinin kendi ve başkalarının duygularını tanıyabilme, onları değerlendirebilme ve kontrol edebilme yeteneği ve kapasitesi” (Bradberry ve Greaves,
2009) dir. Duyguların hayatımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi, bu doğrultuda oluşan duygusal zeka kavramının ortaya çıkışı henüz yeni bir oluşumdur. Duygusal zekâ kavramının ortaya çıkışı ve bilimsel olarak tanınması da yirminci yüzyılın sonlarında olmuştur (Göçet, 2006). Yapılan araştırmalar yalnızca bilişsel zekânın hayat
başarısını garanti etmediği gerçeğini vurgulamakta ve tek başına kişinin yaşamındaki başarısına katkısının çok
yüksek olmadığını göstermektedir. Üzerinde önemle durulması gereken nokta bilişsel ve duygusal zekânın birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğudur. Önemli olan ve yapılması gereken bu iki tür zekânın öneminin ve
değerinin farkına varılması, her ikisinden de gerekli ölçüde yararlanılabilmesidir (Yılmaz, 2007). Bu bağlamda
yapılan bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile akademik başarılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Buna göre, bireylerin yaşamlarında önemli bir yere sahip olan duygusal zekâ ile
akademik başarılarının ve öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin demografik özellikleri (cinsiyet,
branş, yaşanılan yerleşim yeri, aile tipi vb.) açısından incelenmesidir. Araştırmada, hem betimsel tarama hem de
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (34) Okul Öncesi Öğretmenliği
(40) ve İngilizce Öğretmenliği (28)Programlarında öğrenim gören toplam 85 kız ve 17 erkek olmak üzere toplam
102 öğrenci oluşturmuştur (Karasar,2008). Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 10 sorudan
oluşan Kişisel Bilgi Formu ile öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacı ile veri toplama
aracı olarak veri toplama aracı olarak orijinali Schutte ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilmiş olan Duygusal
Zekâ Ölçeğinin(DZÖ), Austin ve diğerleri(2004) tarafından modifiye edilmiş versiyonunun Türkçeye uyarlaması
Göçet (2006) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. DZÖ yapı ve kapsam geçerliliği ile güvenirlik analizleri yapılarak uygulanabilir hale getirilmiştir. DZÖ 20’si olumlu, 21’i olumsuz toplam 41 maddeden oluşup ; (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li likert
tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ayrıca ölçek; İyimserlik/Ruh Halini Düzenleme (Optimism/Mood Regulation),
Duygulardan Faydalanma (Utilisation of Emotions) ve Duyguların İfadesi (Appraisal and Expression of Emotions)
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olmak üzere üç faktörden oluşmakta ve bu üç faktörle birlikte bütününde genel duygusal zekâyı ölçmektedir. Duygusal Zeka Ölçeği’nin Cronbach Alpha (α) katsayısı ölçeğin bütünü için 0.81 olarak bulunmuştur (Özdemir, 2008).
Araştırmada elde edilen verilerinin toplanması tamamlanmış olup verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 (Statistical
Package for Social Sciences) istatistik programı kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının demografik dağılımlarını
belirlemek için yüzde ve frekans analizi, çoklu grup karşılaştırmaları için p<.05 anlamlılık düzeyinde ANOVA,
ikili grup karşılaştırmaları için t-testi kullanılacaktır. Duygusal zeka ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için de pearson korelasyon katsayılarına bakılacaktır. Veri analiz işlemleri henüz tamamlanmamıştır (Büyüköztürk, 2007). Duygusal zeka üzerinde bir çok araştırma yapılmıştır. Yalnız duygusal zeka çalışmaları değil,
duygusal zeka ile; liderlik, dönüşümsel liderlik (Acar, 2002; Aysel, 2006; Ergin, 2008), çatışma çözümleme stratejileri (Atay, 2002; Özdemir ve Özdemir, 2007), iş doyumu (Canbulat, 2007), başarı (Doğan ve Demiral, 2007),
tükenmişlik (Güllüce, 2006), performans (Yüksel, 2006) arasında ilişki olduğu varsayılarak araştırmalar yapılmıştır. Duygusal zeka genel olarak bir insanın kendi duygularını anlayabilme, başkalarının duygularının farkına varabilme ve onları yönetebilme yeteneği olarak görülmektedir (Bar-0n, 1997; Stys ve Brown, 2004). Üzel ve Hangül
(2012) tarafından iki İlköğretim Okulu’nda ikinci kademede öğrenim görmekte olan toplam 125 öğrenci ile yürütülen araştırma sonucunda, duygusal zeka ile matematik dersi başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışma ayrıca, kız öğrencilerin duygusal zekâsının erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğunu da göstermiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda da öğretmen adaylarının demografik özelliklerine göre
duygusal zeka düzeyleri ve akademik başarılarının farklılık göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeyleri ile akademik arasında anlamlı ilişki olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim sürecinde duygusal zeka gelişiminin
desteklenmesine ve kişisel niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak öneriler sunulacağı ön görülmektedir.
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Beklenti kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “gerçekleşmesi beklenen şey” ya da “belli şart ve durumların alacağı biçimler veya bireyin kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK,
2011). Bu tanımdan yola çıkılarak gelecek beklentisi ise, bireylerin gelecekle ilgili gerçekleşmesini umdukları
durum olarak ele alınabilir. İnsanlar eylemlere belli anlamlar yüklemekte ve yükledikleri bu anlamlar onların gelecekteki davranışlarını belirlemektedir (Tatar, 2002). Bireylerin çocukluktan itibaren hedef ve beklentilerine ilişkin aldıkları ödül ve cezalar gelecek ile ilgili hedeflerini belirlemelerinde önemli rol oynar. Ailenin, okulun, çevrenin ve geniş anlamda toplumun verdiği tepkiler de bireyin yaşam beklentilerini etkilemektedir (Yavuzer ve ark,
2005). Çok sayıda gelişim kuramı ve araştırma da, gençlerin gelecek beklentilerini araştırma konusu yapmıştır
(Nurmi ,1991, akt. Şimşek, 2011). Bu araştırmalar gelecek beklentisinin üç süreçle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar güdülenme, planlama ve değerlendirme olarak tanımlanır (Artar, 2003). Bireyler önce değerleri,
beklentileri ve istekleri doğrultusunda güdülenerek geleceğe ilişkin bir amaç oluştururlar. Daha sonra bu amaçlarını gerçekleştirmenin yollarını arar ve bir plan oluştururlar. Bu planı değerlendirerek amaçlarına ulaşma olasılıklarını belirlerler (Şimşek, 2011). Gençlerin gelecekten beklentileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Şimşek
(2011) yaptığı çalışmada, gençlerin gelecek ile ilgili beklentilerinin genellikle meslek, eğitim ve aile kurma konularında olduğunu ortaya koymuştur. Yavuzer ve ark. (2005) kültürlerarası yapılan araştırmaları inceledikleri çalışmalarında, ergenlerin gelecek ile ilgili beklentilerinin kariyer, aile ve romantik ilişkiler olmak üzere üç başlıkta
toplandığını belirlemişlerdir. Ergenlerin geleceğe yönelik nasıl bir tutuma sahip olduğunun bilinmesi de önemlidir.
İmamoğlu ve Güler-Edwards (2007)’nin yaptıkları bir çalışmada gelecek yönelimlerini olumlu, kaygılı ve planlı
yönelim olarak sınıflandırılmıştır. Olumlu yönelim boyutu, geleceğe olumlu beklentilerle yaklaşmayı, kaygılı yönelim boyutu, geleceğin belirsizliği karşısında endişe, huzursuzluk, korku ve rahatsızlık duymayı, planlı yönelim
boyutu ise, geleceğin içinde bulunan andan itibaren planlanması gerektiği düşüncesini yansıtmaktadır. Aynı araştırmada cinsiyetin gelecek yönelimlerine etkisi incelendiğinde, sadece kaygılı yönelimi açıklamada anlamlı bir
etkisi olduğu görülmüştür. Buna göre kız öğrenciler erkeklere kıyasla geleceğe daha kaygılı yaklaşmaktadırlar.
Gelecek beklentileri ile ilgili yapılan nitel araştırmalar incelendiğinde, Artar tarafından 2003 yılında yapılan deprem yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriğinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmıştır. Yapılan görüşmelerin deşifre edilerek içerik analizlerinin yapıldığı bu çalışmada, deprem yaşayan ergenlerin yaşıtlarına oranla
planlarının sayısal olarak daha fazla olduğu, bu planların genellikle bulundukları il ya da ülkeyi değiştirmeye yönelik olduğu görülmüştür. Bahsedilen bu çalışmalar ülkemizde ergenlerin gelecek beklentilerini belirlemek üzere
yapılan ilişkisel araştırmalardır. Bu konuda çok az nitel araştırmaya rastlanmıştır. Ancak ergenlerin gelecek algılarını resim çizim yöntemiyle, kendilerinin sembolize ederek ifade ettikleri bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bireyin çizdiği resimlere kendi duygularını ve güdülerini yansıtması, resim çizdirme tekniğine olan ilgiyi artırmıştır
(Yavuzer, 2013). Resim çizme bireyin konuşma kapasitesini de artırması sebebiyle bireyi duygusal olarak etkileyen durumları aktarmada sözel ifadeden daha etkili bir yoldur (Beytut ve ark, 2009). Alanyazında resimlerin çeşitli
amaçlarla kullanıldığı araştırmalara rastlamak mümkündür. Bu resimler genelde bilim insanı imajı (Buldu, 2006;
Türkmen, 2008), internet algısı (Ersoy ve Türkkan, 2009), çevre algısı (Özsoy ve Ahi, 2014), hastaneye yatma
etkileri (Beytut ve ark, 2009), deprem algıları (Aksoy, 2013) ergenlerin iyi oluşları (Yukay Yüksel, Yıldırım Kurtuluş, Damar, 2015) konularında yapılmıştır. Ergenlerin gelecekten beklentilerinin/algılarının onlarla yaşayan aileleri, öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının açısından büyük önemi vardır. Önceden belirlenmiş sorulardan
yola çıkarak kendilerini ifade etmelerinden ziyade, kendi zihinlerindeki gelecek algılarını ifade etmeleri onları
anlamada daha etkili bir yol olabilir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, ergenlerin çizdikleri resimlerle gelecek
algılarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Meslek liselerine
(Ticaret Meslek, Kız meslek ve İmam Hatip Lisesi) devam eden 12.sınıf öğrencilerinin gelecek algıları/beklentileri
nasıldır? 2. Öğrencilerin gelecek algılarına yönelik çizdikleri resimler cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta
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mıdır? 3. Öğrencilerin gelecek algıları algılanan gelir düzeyi değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?Bu araştırma,
lise son sınıf öğrencilerinin gelecek algılarını/beklentilerini yaptıkları resimler yoluyla inceleyen nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algı ve olayların doğal ortamda gerçekçi bir
biçimde ortaya konmasını izleyen bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada veriler nitel araştırmalarda kullanılan veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı
ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. Çalışma metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye
yönelik yapılır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu çalışmada da ergenlerin
çizdikleri semboller bağlamında gelecek algılarıyla ilgili ifadelerinin içeriği inceleneceğinden, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde meslek liselerine devam eden öğrencilerin
gelecek beklentilerini ifade eden sembollerin daha çok “İş ve Eğitim” kategorisinde (%58) ile “Evlilik ve Aile”
kategorisinde (%27) toplandığı görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulguları incelendiğinde, kız
öğrenciler ve erkek öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kız ve erkek
öğrencilerin çizdiği semboller en fazla iş ve eğitim kategorisinde toplanmıştır. Öğrencilerin gelecek algıları algılanan gelir düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin gelecek beklentilerini ifade ederken kullandığı semboller ağırlıklı olarak (%55,6) “iş ve eğitim” kategorisinde toplanmıştır.
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Okul Öncesi Öğretmen Eğitiminde Performans Geribildirimi
Arş. Gör. Fadime İŞCEN KARASU
Cumhuriyet Üniversitesi

Eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren öğretmenlerden etkili öğretim ortamları yaratmaları, sınıflarındaki
farklı özelliklere sahip tüm çocukların gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaları beklenmektedir. Bu nedenle
öğretmenlere hizmet öncesinde ve mesleğe başladıklarında etkili öğretim ve yönetim stratejileri konularında bilgi,
beceri, deneyim fırsatları sunulmalıdır (Cavanaough, 2013). Öğretmen eğitimi programları incelendiğinde sunulan
eğitimlerin genellikle kuramsal bilgi aktarımına dayalı olduğu ve öğrenilen bilgilerin sınıf ortamında kullanımına
olanak vermede sınırlı kaldığı görülmektedir (Casey ve McWilliam, 2008). Bu nedenle son yıllarda öğretmen
yetişme ile ilgili çalışmalarda etkili öğretmen eğitimi programlarının özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu
programlar incelendiğinde, öğretmenlere çeşitli stratejilerin öğretiminde sözel anlatım, yazılı materyal kullanma
gibi geleneksel bilgi aktarımının yanında rol oynama, tartışma grupları oluşturma, işbirlikçi öğrenme, doğrudan
deneyim sağlama, danışmalık ve geribildirim verme gibi yöntemlerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Gettinger, Stoiber, Goetz ve Caspe, 1999; Schepis, Reid, Ownbey ve Parsons, 2001). Öğretmenlerin öğrendikleri yeni
stratejileri sınıflarında kullanmalarını sağlayarak öğretmen davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan araştırmacılar
tarafından etkisi araştırılan ve umut vadettiği görülen öğretmen eğitimi yöntemlerinden birisi Performans Geribildirimidir (PG). Bir tür yetişkin eğitimi yöntemi olarak tanımlanabilen PG, restoran, hastane gibi çeşitli kuruluşlarda personel eğitimde etkili olarak kullanılmaktadır (Austin, Weatherly ve Gravina, 2005; Babcock, Sulzer-Azaroff, Sanderson ve Scibak, 1992). PG, genellikle bir mesleki gelişim etkinliğini takiben bir personelde değiştirilmesi hedeflenen davranışın mevcut performansı hakkında ya da bir personelin bir müdahaleyi planlandığı gibi
uygulanma derecesi hakkında, personele sağlanan bilgi olarak tanımlanabilir (Arco, 2008; Barton, Kinder, Casey
ve Artman, 2011). PG, türü, zamanı, yoğunluğu, kaynağı ve içeriğine göre farklılaşmaktadır (Barton ve diğ., 2011;
Casey ve McWilliam, 2010): PG’nin türü; sözel, yazılı, grafiksel, elektronik posta yoluyla, bir odyo sistemiyle
işitsel olabilir. PG zamanı; geribildirimin, hedef davranışın performansı sırasında anında ya da daha sonra gecikmeli olarak sunulmasıyla ilgilidir. PG’nin yoğunluğu; geribildirimin, günlük, haftalık, aylık sıklıklarla sunulmasıyla ilgilidir. PG kaynağı; araştırmacılar, meslektaşlar, danışmanlar, yöneticiler olabilir. PG içeriği ise; veriye
dayalı, destekleyici ve düzeltici olabilir. Dünyada öğretmen eğitiminde PG’nin etkisini inceleyen araştırmaların
1990’ların sonlarından itibaren hızlandığı görülmektedir. Bu araştırmalarda farklı eğitim düzeylerinde çalışan öğretmenlere çeşitli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir (Hall, Grundon, Pope, Romero, 2009; Mortenson
ve Witt, 1998). Ancak, okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan eğitim programlarında PG’nin bir müdahale yöntemi olarak kullanılması son birkaç yılda başlamıştır (Artman-Meeker, Hemmeter, 2012; Traub, 2010). Ülkemizde
ise, PG’ye dayalı öğretmen eğitimi programlarının etkisinin incelendiği üç araştırmaya rastlanmaktadır (Akalın,
2012; Erbaş ve Yücesoy, 2002; Timuçin, 2008) . Bu araştırmalarda özel eğitim öğretmen adaylarına ve kaynaştırma sınıflarındaki ilkokul öğretmenlerine çeşitli becerilerin kazandırılması hedeflenmiş ve öğretmen davranışlarında istenen değişiklikleri sağlamada PG’nin etkili bir müdahale olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de okul öncesi
öğretmen eğitiminde PG ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi
ortamlarda çalışan öğretmenlere çeşitli becerilerin kazandırılmasında performans geribildirimine dayalı müdahalelerin etkililiğini araştıran çalışmaları gözden geçirip elde edilen bilgiler doğrultusunda okul öncesi öğretmen
eğitiminde performans geribildiriminin özelliklerini ortaya koyarak uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik öneriler geliştirmektir.Okul öncesi öğretmen eğitiminde PG’nin etkililiğini araştıran çalışmalar betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanması olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışma kapsamına alınacak araştırmalar belirlenirken (a) çalışmaların yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale olması, (b) makalelerin hakemli bir dergide
yayınlanmış olması (c) İngilizce olması (d) deneysel veya yarı deneysel çalışma olması ve (e) tam metin olarak
yayınlanmış olması ölçütleri temel alınmıştır. Mümkün oldukça çok sayıda araştırmaya ulaşmak amacıyla herhangi bir yıl sınırlamasına gidilmemiştir. Araştırmalara ulaşmak amacıyla çevrimiçi akademik veri tabanlarında
performans geribildirimi, geribildirim, danışmanlık, koçluk yapma, öğretmen eğitimi, okul öncesi öğretmenleri,
hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim anahtar kelimeleri tek başlarına ya da birlikte kullanılarak tarama yapıl-
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mıştır. Ayrıca bu anahtar kelimeler ile elde edilen araştırmaların kaynakçalarından da yararlanarak belirlenen ölçütleri karşılayan araştırmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz sürecinde, taramalar sonucunda elde edilen araştırmalar, katılımcılar, ortam, araştırma deseni, bağımlı değişkenler, PG türü, zamanı, yoğunluğu, kaynağı
ve içeriği, çocuk çıktıları ve araştırma bulguları açısından değerlendirilmiştir. Belirtilen bu temalar doğrultusunda
bir veri toplama formu hazırlanmış, araştırmalar okunarak gerekli bilgiler bu forma kaydedilmiştir. Veri toplama
aracıyla elde edilen bilgiler betimsel olarak özetlenmiştir. Betimsel özetlemeleri desteklemek amacıyla frekans ve
yüzde hesaplarından da yararlanılmıştır.İncelenen araştırmalarda, PG etkililiğinin genellikle özel gereksinimli çocuklarla veya problem davranış sergileyen, akademik becerilerde sınırlılıkları olan risk grubundaki çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerin eğitiminde araştırıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların önemli çoğunluğunda tek
denekli araştırma modelleri kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerine kazandırılması hedeflenen stratejiler özellikle geçişleri planlama, övgü sunma, ön düzeltme yapma gibi sınıftaki tüm çocuklara olumlu davranış desteği
sağlayan, problem davranışların ortaya çıkmasını önleyen ve daha yoğun müdahalelere olan gereksinimleri azaltan
önleyici stratejilerdir. Araştırmalarda, gözlenen davranışların elektronik posta yoluyla özetlendiği PG türü sıklıkla
kullanılmaktadır. Davranış gözlemlendikten sonraki ilk yirmi dört saat içinde sunulan geribildirimin etkisi araştırılan en sık PG zamanı olduğu görülmektedir. Öğretmen davranışlarının haftada 2-3 kez gözlenerek performansa
ilişkin geribildirim verildiği PG yoğunluğunun etkisi sıklıkla değerlendirilmektedir. PG sunan kişiler yani PG
kaynağı çoğunlukla araştırmacılardır. Hedef davranışın sergileme düzeyine ilişkin sayısal veriye dayalı geribildirim vermeyi içeren PG yaygın kullanılmaktadır. PG’ye dayalı öğretmen eğitimi programlarının çocuk çıktıları
üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar sınırlıdır. Son olarak, incelenen araştırma bulgularına göre PG, öğretmenlerin eğitim programlarında kazandıkları bilgi ve becerileri sınıflarında uygulayabilmelerine, genellemelerine olanak veren etkili bir yöntemdir. Araştırma sonuçlarından hareketle; farklı geribildirim türlerinin, zamanlarının, yoğunluklarının, kaynaklarının ve içeriklerinin etkililiklerini karşılaştırılan çalışmaların tasarlanması, PG’nin çocuk
çıktıları üzerindeki değişikleri inceleyen daha fazla çalışma yürütülmesi gibi ileri araştırmalara öneriler sunulabilir.
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Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürü ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Pelin KÖSECE

Doç. Dr. Sait AKBAŞLI

Yrd. Doç. Dr. Lütfi ÜREDİ

Kendimizi ifade ederken ve diğer insanlarla diyalog halindeyken farkında olmadan pek çok ifade üretiriz. Bu ifadeler dünyayı anlamlandırmamızda ve kavramları modellememizde çoğunlukla başvurduğumuz metaforlardır.
Metaforlar günlük hayatta kullandığımız dili sadece süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret değildir, onların
insan hayatındaki önemi bundan çok daha fazlasını kapsar (Saban, 2008). Yeni öğrenmeler ile önceden var olan
bilgiler arasında güçlü bağlar kurulduğu zaman akılda tutma süresi artar. Arslan ve Bayrakçı’ya (2006) göre de
metaforun bir öğretim aracı olarak en önemli yönlerinden birisi uzun dönem akılda tutmayı sağlayıcı bir ortam
yaratabilmesidir. Akbaba-Altun ve Apaydın’ın Morgan’dan aktardığına göre (2013); “Bütün metaforlar genel olarak değerlendirildiğinde birbirleriyle çelişen ve birbirlerini bütünleyen bir yelpaze oluşturmaktadır” (Morgan,
1980). Siyez’in Pianta’dan aktardığına göre (2009); “Çocukluk döneminden itibaren okullar en önemli sosyalleşme kaynaklarından biri olarak kabul edilirken; öğretmenlerde bu sosyalleşme sürecinde çok önemli bir yere
sahiptir” (Pianta, 1992). Öğretmenlerin yanında okul yöneticileri de eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve etkili
devam etmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugüne kadar eğitim ve öğretim alanında, kavramların katılımcı gruplar tarafından nasıl ifade edildiğiyle ilgilenen bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen
bulgular eğitim-öğretim süreçlerinin daha etkili hale gelmesine katkılar sağlamışlardır. Öğrenmeyi teşvik etmede,
yaratıcılığı geliştirmede bu araştırmaların sonuçlarından faydalanılmıştır. Okulların hedef ve amaçlarına daha iyi
ulaşabilmesi için okuldaki tüm çalışanların ve öğrencilerin hep birlikte hareket etmesi, kararlara katılması, herkesin özgürce kendi düşüncesini söyleyebilmesi, uygulamaları ve alınan kararları benimsemesi, değişime uyum sağlayabilmesi önem kazanmıştır (Recepoğlu ve Özdemir, 2013). Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” ve “okul müdürü” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu
genel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 1.Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin
sahip oldukları metaforlar nelerdir? 2.Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilirler? 3.Ortaokul öğrencilerinin “okul müdürü” kavramına
ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 4.Ortaokul öğrencilerinin “okul müdürü” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilirler? Araştırmanın verileri 2014-2015 eğitimöğretim yılı güz döneminde yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı
olarak kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri
sorulmuştur. İkinci bölümde ise yarı yapılandırılmış halde iki adet boşluk doldurma sorusu sorulmuştur. Bu sorulardan ilki tamamlanmak üzere yazılmış; katılımcıların öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları
ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Öğretmen ……… gibidir. Çünkü; …”cümlesi; ikincisi ise katılımcıların
okul müdürü kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Okul müdürü
… gibidir. Çünkü; …” cümlesidir. Metaforun bir araştırma aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” kavramı
genellikle metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır (Saban, 2008, 6). Katılımcılardan oluşturdukları metaforu gerekçelendirmelerinin istenmesinin sebebi,
kategori geliştirme aşamasında metaforları doğru kategorilere koyabilmektir.
Bu araştırma nitel olarak desenlenmiş ve olgubilim (fenomenoloji) araştırma modeli kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanılması olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada da araştırma sürecinde üzerine
odaklanılan olgu ortaokul öğrencilerinin öğretmen ve okul müdürü hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile
nasıl kavramsallaştırdıkları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında
Adana’daki devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 204 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 102’si (%50) kız, 102’si (%50) erkektir. Öğrenciler
sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde 39’u (%19,1) 5.sınıf, 48’i (%23,5) 6.sınıf, 53’ü (%26) 7.sınıf ve 64’ü
(%31,4) 8.sınıf öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 10 ile 14 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 12’dir. Araştırmanın verileri 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yarı yapılandırılmış bir metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise yarı yapılandırılmış halde
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iki adet boşluk doldurma sorusu sorulmuştur. Bu sorulardan ilki tamamlanmak üzere yazılmış; katılımcıların öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Öğretmen ………
gibidir. Çünkü; …”cümlesi; ikincisi ise katılımcıların okul müdürü kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları
ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan “Okul müdürü … gibidir. Çünkü; …” cümlesidir. Metaforun bir araştırma
aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” kavramı genellikle metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha net bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır (Saban, 2008, 6). Katılımcılardan oluşturdukları
metaforu gerekçelendirmelerinin istenmesinin sebebi, kategori geliştirme aşamasında metaforları doğru kategorilere koyabilmektir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.259). analiz sürecinde
ayrıca betimsel analiz teknikleri de kullanılmıştır. Betimsel analizde amacın elde edilen bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmak olduğu ve bu amaçla doğrudan alıntılara sık sık yer verildiği belirtilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği metaforların analiz sürecinde; adlandırma
ve ayıklama, örnek metafor listesi oluşturma, kategori oluşturma, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve nicel veri
analizi için verileri SPSS programına aktarma aşamaları gerçekleştirilmiştir.
Toplam 155 adet öğretmen kavramına ilişkin ve toplam 142 adet okul müdürü kavramına ilişkin geçerli metafor
elde edilmiştir. Bu metaforlardan öğretmen kavramına ilişkin olanlar ortak özellikleri bakımından 10, okul müdürü
kavramına ilişkin olanlar ise yine 10 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. 5.sınıf öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en çoğu sevginin kaynağı olarak öğretmen kategorisinde yer
almakta, 6.sınıf öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en çoğu sevginin kaynağı
olarak öğretmen kategorisinde yer almakta, 7.sınıf öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin sahip oldukları
metaforların en çoğu bilginin kaynağı olarak öğretmen kategorisinde yer almakta ve 8.sınıf öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en çoğu bilginin kaynağı olarak öğretmen kategorisinde yer
almaktadır. Aynı şekilde 5.sınıf öğrencilerinin “okul müdürü” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en
çoğu yönetim odağı olma kategorisinde yer almakta, 6.sınıf öğrencilerinin “okul müdürü” kavramına ilişkin sahip
oldukları metaforların en çoğu koruyuculuk/güven vericilik kategorisinde yer almakta, 7.sınıf öğrencilerinin “okul
müdürü” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en çoğu olumsuz özellikte kişi olma kategorisinde yer
almakta ve 8.sınıf öğrencilerinin “okul müdürü” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların en çoğu bilginin
kaynağı olma kategorisinde yer almaktadır.
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Öğretmen Adaylarının Üniversite Ve Öğretim Elemanı Kavramlarına İlişkin Metaforları

Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR
Hacettepe Üniversitesi

Eğitim sisteminin en üst kademesi olan üniversite, bilim ve teknoloji çağını yaşayan toplumların yaşam felsefelerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Toplumun bilimsel araştırma ve nitelikli insan gücü gereksinimini karşılamak üzere kurulmuş olan üniversite, yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapma, bilgi ve teknoloji üretme, bilimsel
verileri yayma, ulusal ve evrensel gelişmeye katkıda bulunma gibi çok geniş görev, yetki ve sorumlulukları üstlenmektedir (Karaman ve Bakırcı, 2010). Üst düzeyde eğitim ve araştırma yaptırarak bilimsel düşünme yeteneğine
sahip bireyler yetiştirmek bu kurumların en önemli amaçlarındandır (Gökçe, 1990) ve bu becerilere sahip bireylerin çağın gerektirdiği ve koşulların beklediği ölçüde yetiştirilme görevi ise öğretim elemanlarına aittir. Metafor
kavramına ilişkin olarak kabul edilebilecek ilk çalışma Lakoff ve Johnson (1980) tarafından gerçekleştirilmiş ve
bilişsel metafor kuramı ortaya atılmıştır. Bu kurama göre metaforlar, insanların dünya ve gerçeklik üzerine olan
düşüncelerini biçimlendiren zihinsel yapılar olarak ifade edilmektedir (Örücü, 2014). Metaforlar, söylenmek isteneni az sözcük kullanarak, daha vurgulu bir biçimde ifade etmeyi kolaylaştırırken aynı zamanda bireyi yaratıcı
düşünmeye, hayal kurmaya, kendi yaşantısı içinde anlamlandırmaya yönlendirmekte, bireylerin sınırlanmasını engelleyip onları yaratıcılığa yönlendirerek, dilin derinliklerinde kendilerini bulmalarını sağlamaktadır (Tompkins
ve Lawley, 2002). Kişiler kendi duygu, düşünce, fikir ve önerilerini ifade ederken ya da karşısındaki kişinin duygu
ve düşüncelerini betimlemeye çalışırken sıklıkla metaforlara başvurmaktadırlar. Bu nedenle kişilerin yaşama bakış
açılarının belirlenmesinde, dünyada olup bitenleri anlamlandırmada, olay, olgu, durum, kavram, kişi ya da nesnelerle kurdukları iletişimde metaforik düşünce yani zihinsel imgelerin büyük önemi vardır (Pilav ve Elkatmış,
2013). Yukarıda ifade edilen özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılan metaforlar, eğitim alanında da anlaşılamayan, anlaşılması güç olan, farklı pek çok anlamın yüklenebildiği veya bazı kavram, algı ve tutumları daha
anlaşılır ifade etmek için kullanılmaktadır. Alan yazın incelendiğinde metafor çalışmaları, bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması olarak
kullanıldığı (Arslan ve Bayrakçı, 2006), bunların günümüz eğitimcilerinin dikkatini yoğun bir şekilde çektiği ve
son yıllarda çeşitli kavramlara yönelik metafor çalışmalarının yapıldığı görülmektedir (Aldan-Karademir, Uçak ve
Bağ, 2012). Eğitim yönetiminde, müfredat geliştirme ve plânlamada, öğretim alanında öğrenmeyi teşvik etme ve
yaratıcı düşünceyi geliştirmede metaforlara başvurulmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Özellikle eğitim, müdür, müfettiş, öğretmen, okul, akademisyen, öğretmenlik mesleğine, okul kültürüne ve öğretmen adaylarının okul,
okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine ilişkin olarak üretilen metaforların incelendiği pek çok çalışma bulunmaktadır (Akbaba-Altun ve Apaydın, 2013; Botha, 2009; Cerit, 2008; Döş, 2010; Ekiz ve Koçyiğit, 2012; Kalyoncu,
2012; Nalçacı ve Bektaş, 2011; Ocak ve Gündüz, 2006; Örücü, 2014; Özan ve Demir, 2011; Özdemir ve Akkaya,
2013; Polat, Apak ve Akdağ, 2013; Saban, 2004, 2008; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006; Semerci, Semerci,
Eliüşük ve Kartal, 2012; Tortop, 2013; Yalçın ve Erginer, 2012; Yıldırım, Ünal ve Çelik, 2011). Ancak öğretmen
adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin metaforların incelendiği çalışmalar yok denecek
kadar azdır (Tortop, 2013). Bu araştırmada öğretmen adaylarının “üniversite” ve “öğretim elemanı” kavramlarına
ilişkin ürettikleri metaforların incelenmesine gereksinim duyulmuştur. Bu bağlamda araştırma, öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığıyla
belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının, üniversite ve öğretim elemanına ilişkin algılarının daha iyi ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması da sağlanmış olabilir. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 1. Öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı
kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? 2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır?
Öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden metaforik (mecazlar yoluyla veri toplayan) bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu için belirlenen ölçüt, öğretmen
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adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramları ile yeni tanışan 1. sınıf öğrencilerinden oluşmasıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları zihinsel
imgeleri belirlemek amacıyla onların her birinden “Üniversite…… gibidir; çünkü…” ve “Öğretim elemanı……gibidir; çünkü…….” cümlelerinin tamamlaması istenmiştir. Öğretmen adaylarının kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları bu tanımlamalar, birer doküman olarak bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Öğretmen
adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesinde (i) kodlama ve ayıklama, (ii) örnek metafor imgesi derleme, (iii) kategori geliştirme, (iv) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (v) nicel veri analizi aşaması olarak beş
aşamalı bir süreç izlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik araştırma sonuçları açısından önemli iki ölçüt olarak kabul
edilmektedir. Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla; (i) veri analiz süreci (kavramsal kategorilerin oluşturulması)
detaylı olarak açıklanmış, (ii) araştırmada elde edilen metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği düşünülen
örnek bir metafor imgesi derlenmiş ve (iii) bu metafor imgelerinin tümüne bulgular kısmında yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının üniversite ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforlar incelendiğinde
üniversite kavramına ilişkin olarak üretilen metaforların 14 kategori altında toplandığı görülmüştür. Bu kategoriler, kültürel çeşitlilik olarak üniversite, yaşam alanı olarak üniversite, gelecek olarak üniversite, deneyim olarak
üniversite, üretim merkezi olarak üniversite, gelişim yeri olarak üniversite, değişkenlik aracı olarak üniversite,
bilgi üretim merkezi olarak üniversite, sonu belli olmayan yol olarak üniversite, özgürlük yeri olarak üniversite,
kapsamlı ortam olarak üniversite, sosyal bir ağ olarak üniversite, özgürlüğün sınırlandığı yer olarak üniversite ve
olumsuzluk unsuru olarak üniversite şeklindedir. Kültürel çeşitlilik olarak üniversite kategorisi altında katılımcılardan biri düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir; “Üniversite 23 Nisan kutlamaları gibidir; farklı kültürlerden
ülkelerden gelen birçok insan bir araya gelerek kaynaşırlar.” (Ö3).Yaşam alanı olarak üniversite kategorisi altında
bir katılımcının görüşü şu şekildedir; “Üniversite eve benzer çünkü istediğin şekilde yaşama şansına sahipsin.”(Ö7).Gelecek olarak üniversite kategorisi altında Ö14 düşüncelerini şöyle dile getirmiştir; “Üniversite bize
bir ekmek kapısına benzer çünkü biz buradan mezun olunca daha çok iş imkânımız olur.” Deneyim olarak üniversite kategorisinde Ö17 ,“Üniversite kendi kendinin farkına varmaya benzer; kendini tanırsın, etrafı tanırsın deneyim elde eder davranışlarını ona göre ayarlarsın.” şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Üretim merkezi olarak üniversite kategorisinde Ö28,“ Üniversite fabrikaya benzemektedir çünkü istenilen bölümlerden istenilen ürün çıkartılması hedefleniyor.” şeklinde düşüncelerini dile getirirken Gelişim yeri olarak üniversite kategorisi altında Ö11 “
Üniversite ağaca benzer çünkü dallanıp budaklanılan yerdir ileride yapacağın meslekte ne kadar çok meyva vermek istersen üniversitede kendini geliştirmek için o kadar imkân vardır.” şeklinde görüşlerini bildirmiştir. Değişkenlik aracı olarak üniversite kategorisi altında Ö2 “Üniversite Karadeniz gibidir; önce serinletir sonra birden dibe
çeker.” olarak düşüncesini belirtmiştir. Bilgi üretim merkezi olarak üniversite kategorisi altında Ö19 “Üniversite
toprağa benzer çünkü ağacın canlılara besin sağlamasında toprağın etkisi büyüktür.“ Sonu belli olmayan yol olarak
üniversite kategorisine ilişkin olarak Ö 36 ,”Antarktika’daki buz dağlarına benzer çünkü sen üniversiteye gelirken
gezip tozacağın sosyalleşebileceğin bir yer olarak gelirsin ama o buz dağının görünen yüzüdür. Altında ondan daha
fazla belirsizlik ve zorluk barındırır. demiştir. Özgürlük yeri olarak üniversite kategorisinde bir katılımcı görüşlerini şu şekilde ifadelendirmiştir; “Üniversite bağımsız bir bölgeye benzer; her öğrenci özgürce düşüncesini savunma ve onu geliştirme ilkesine inanır.” (Ö30). Kapsamlı ortam olarak üniversite kategorisinde Ö27, “Üniversite
devlete benzer koruma ve güvence altında olduğumuza inanırız.” demiştir. Sosyal bir ağ olarak üniversite kategorisinde Ö9, “Üniversite facebook, twitterın somut haline benzer çünkü sosyal ağlardaki kişilerarası etkileşim kampüs hayatında gerçekleşmektedir.” olarak düşüncesini ifadelendirmiştir. Özgürlüğün sınırlandığı yer olarak üniversite kategorisinde Ö12. “Üniversite hapishaneye benzer çünkü okula girişte özel güvenliğiyle kameralarıyla
sürekli bir baskı hali sürekli bir izlenme durumu var gibi.”Olumsuzluk unsuru olarak üniversite kategorisinde ise
Ö4 düşüncesini “Üniversite acı bir menemene benzer çünkü açsındır ama yemek zorunda olduğunda bile yemek
istemezsin” şeklinde belirtmiştir. Öğretim elemanına ilişkin metaforlar incelendiğinde 12 kavramsal kategori altında metaforların toplandığı görülmüştür. Bu kategoriler, otorite olarak öğretim elemanı, yerine göre ihtiyaç duyulan olarak öğretim elemanı, bilgi kaynağı aktarıcısı olarak öğretim elemanı, yetiştirici olarak öğretim elemanı,
yargılayıcı olarak öğretim elemanı, teknolojik varlık olarak öğretim elemanı, yönlendirici olarak öğretim elemanı
değişken bir varlık olarak öğretim elemanı, korku salan biri olarak öğretim elemanı, geliştiren varlık olarak öğretim
elemanı, yükümlülük almayan olarak öğretim elemanı şeklindedir. Otorite olarak öğretim elemanı kategorisine
ilişkin olarak katılımcılardan biri “Öğretim elemanı, politikacıya benzer çünkü daima sınıfta iktidar olmak ister
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”şeklinde görüşünü belirtmiştir. (Ö7). Yerine göre ihtiyaç duyulan olarak öğretim elemanı kategorisinde Ö12 görüşünü şu şekilde dile getirmiştir; “Öğretim elemanı yazılımlardaki yol gösteren yardım sekmesine benzer çünkü
öğreten kişinin görevi kişiye tamamen bilgi depolamak değildir; kişiye yol göstermelidir; ilkokul, ortaokul, lisenin
aksine üniversitede birey öğrenimine devam ederken kendini geliştirmesi bir şeyler katması gerekmektedir, öğretim görevlisi bireyi bu yönde ilerlemeye teşvik eder.” Bilgi kaynağı aktarıcısı olarak öğretim elemanı kategorisinde
ise Ö14 “Öğretim elemanı bahçıvana benzer çünkü öğrenciyi besler ona ihtiyacı olan bilgiyi verir büyüyüp gelişmesine yardımcı olur. ”şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Yetiştirici olarak öğretim elemanı kategorisinde “Öğretim
elemanı idealist ve örnek alınarak bir modeldir çünkü kişi bir yerden sonra kendi benliğinin farkına varır hocasının
da model davranışları ona örnek olur yetişmesinde önemli olur. ”şeklinde Ö 16 görüşünü ifadelendirmiştir. Yargılayıcı olarak öğretim elemanı kategorisinde Ö19 düşüncelerini “Öğretim elemanı yargıca benzer çünkü hayatınızın
geri kalanı o dersi geçip geçmemenize bağlıdır bu kararı da öğretim elemanı verir yargıçlarda mahkûmlarla ilgili
kararları verdikleri için benzerler. ”şeklinde ifade etmiştir. Teknolojik varlık olarak öğretim elemanı kategorisinde
dile getirilen düşüncelerden birisi Ö20, “Öğretim elemanı Androide benzer çünkü bir şey öğretmek için teknoloji
ile güncel uygulamalarla ders anlatır.” şeklindedir. Yönlendirici olarak öğretim elemanı kategorisinde ise katılımcılardan birisi Ö29 görüşünü şu şekilde ifade etmiştir; “Öğretim elemanı kılavuza benzer çünkü bize yol gösterir.”
Değişken bir varlık olarak öğretim elemanı kategorisinde Ö 8 görüşünü şöyle belirtmiştir; “Öğretim elemanı bukalemuna benzer çünkü girdiği sınıfa, karşılaştığı öğrencilere göre farklılık gösterir ”Korku salan biri olarak öğretim elemanı kategorisinde Ö3 görüşünü şu şekilde ifade etmiştir; “Öğretim elemanı gardiyana benzer çünkü ders
saatleri içinde ders dışında hiçbir şeye izin vermiyorlar.” Geliştiren varlık olarak öğretim elemanı kategorisinde
katılımcılardan Ö11 görüşünü “Öğretim elemanı Ninja kaplumbağalardaki Splinler ustaya benzer çünkü dersler
çoğunlukla kısıtlı imkânlarla geçiyor ama hocalar en az imkânla en fazlasını vermeye çalışıyorlar aynı Splinler
ustanın Ninja kaplumbağalara yaptığı gibi.” şeklinde belirtmiştir. Yükümlülük almayan olarak öğretim elemanı
kategorisinde ise Ö23 görüşünü “Öğretim elemanı bir robota benzer çünkü eğitim sistemi neyse aynısını iletir,
farklı bir şey katmıyorlar üstüne. ”şeklinde söylemiştir.
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İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
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Son yıllarda öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili çalışmalar farklı bir boyut kazanmıştır. Bu yeni boyutta
mesleki gelişim faaliyetlerinin, belli bir takım hizmet içi eğitim programları ya da seminerler yoluyla değil, sürekli
mesleki gelişimin sağlanmasına vurgu yapılmaktadır. Sürekli mesleki gelişimde ise, hizmet içi eğitime dayalı geleneksel personel gelişim modellerinin aksine, okullarda, öğretmenlerin sürekli öğrenim ve uzmanlıklarını geliştirmeye yönelik düzenlenmelerin olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Kohler, Mccullough, Shearer ve Good,
1997). Aslında öğretmenlik mesleği bir takım çalışmasıdır. Bir okuldaki bütün öğretmenler, o okuldaki çocukların
iyiliği, mutluluğu ve ahlaklı birer insan olmaları için çalışmalıdır. İşte bu noktada öğretmenlerin öğretim becerilerini destekleyecek ya da geliştirecek meslektaşları ile birer takım olması çok önemlidir. Koçluk öncelikle gönüllük
esasına dayanmaktadır ve koçluk yapan kişi diğerinin bilmediği bir şeyi biliyor olmalıdır. Bu anlamda koçluk
yapacak kişinin diğer kişiden daha bilgili ya da tecrübeli olması önemlidir. Meslektaş koçluğu çalışmaları, belirlenen belirli bir takım öğretim becerilerinin uygulanması ya da genel olarak öğretim uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla öğretmenin öğretmene yardımıdır (Aydın, 2005). Koçluk süreci 2 ya da daha fazla öğretmenin
planlama, gözlem, geri bildirim ve yaratıcı düşünme yaklaşımlarını kullanarak, özel bir becerinin geliştirilmesi
için gereken sorun çözme uygulamalarını gerçekleştirmek için düzenli olarak toplanması olarak tanımlanmaktadır
(Sullivan & Glanz, 2000 Akt: Aydın, 2005). Meslektaş koçluğu, sosyal bir diyalog değildir, profesyonel bir çalışmadır; gözleme dayanır; kişiye özgü ve isteğe bağlıdır; bir değerlendirme aracı değildir; destekleyicidir; bir yarış
değildir, gelişmeye yöneliktir; güven üzerine kurulur; her konuda paylaşım ve yardım vardır (Thorn, McLeod &
Goldsmith, 2007). Yani koçluk uygulaması meslektaşlar arasındaki yardımlaşmaya dayalıdır. Meslektaş koçluğu
ile katılımcılar öğrenmede pasif durumdan aktif hale gelmekte ve gelişen bu eğitim kalitesinden öğrenciler pozitif
yönde etkilenmektedir (Anderson, Barksdale & Clare, 2005). Bu yolla, sınıflar arasında köprü kurulabilmekte,
öğretmen izolasyonu azalmakta, daha işbirlikli çalışma sağlanmakta, farklı öğretmenlerin yetenek ve uzmanlığından paylaşım yoluyla yararlanma sağlanmakta, mesleki gelişimin sürekliliği teşvik edilerek öğrenci öğrenmesini
artırılabilmektedir (Sparks & Loucks-Horsley, 1990). Türk eğitim sisteminde, okullardaki zümre öğretmenler kurul toplantıları, meslektaş koçluğu için çok uygun ortamlardır. Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine
paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde
yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri
konularda kararlar alınması beklenmektedir. Kurulda, özellikle uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yollarının aranması gereklidir. Ayrıca, meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi de beklentiler arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın çeşitli
raporlarında “Öğretmenler arasında, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme konularında yeterli
paylaşımın yapılmadığı” belirtilmiştir. Konu ile ilgili çözüm önerisi olarak da “Meslektaş Koçluğu” kavramının
yaygınlaştırılması önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin meslektaş koçluğu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir.Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve
tümevarımcı bir analize sahip olması önemli özellikleridir (Uzuner, 1999; Yıldırım & Şimşek, 2005). Bu anlamda,
nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlere
bağlı olarak ortaya çıkan anlamların sistematik olarak incelenebilmesinde tercih edilen araştırma yöntemleridir
(Ekiz, 2003). Çalışma, Kütahya il merkezindeki ilkokullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri ile yürütülecektir.
Çalışma grubunun belirlenmesinde, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik
örneklemede farklı cinsiyet, kıdem, okul, yerleşim birimi gibi özelliklere sahip öğretmenlere ulaşılmıştır. Veriler,
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, ne tam yapılandırılmış
görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar,
1995, 165). Araştırmacıya bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılacaktır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilecektir. Nitel verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği (Yıldırım & Şimşek,
2005) kullanılmaktadır.Araştırma verileri analiz aşamasındadır. Araştırmada, katılımcıların meslektaş koçluğu ile
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ilgili görüşlerinin belirlenmesi; meslektaş koçluğu yapılmasının önündeki engellerin tespiti; bu engellerin giderilmesi için gerekli önerilerin yapılması ile ilgili sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. Araştırmada aşağıdaki
sorular kullanılmıştır: 1.Öğretmen arkadaşlarınızın öğretimi hakkında fikir sahibi misiniz? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? 2.Kendi öğretiminizi geliştirmek amacıyla bir öğretmen arkadaşınızın fikrine en son ne zaman danıştınız?
Hangi konuda danıştınız? 3.En son ne zaman bir meslektaşınız okuduğu bir kitap hakkında size bilgi verdi ya da
siz onlara bilgi veriniz? 4.Bir meslektaşınızın dersinizi izleyip size dönüt vermesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
5.Herhangi bir konudaki bilgi eksikliğinizi, çekinmeden bir meslektaşınıza sorabilir misiniz? Cevabınız HAYIR
ise neden? 6.Meslektaş koçluğunun ne olduğunuz biliyor musunuz? Kısaca bilgi verebilir misiniz? 7.Kendinize
bir meslektaş koçu seçecek olsanız, hangi özellikleri taşımasına dikkat edersiniz?
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Çocukta ilk duyumlar, duyu organlarınca tamamen birbirinden bağımsız bir şekilde işleme tabi tutulur, bu yüzden
duyumlar düzensiz, ilişkisiz ve anlamsızdır. Duyumsal bütünleştirme teorisine göre, çocuklarda öğrenme süreci
hem duyumların hem de fiziksel katılım sonucu pek çok sinir ucunun aynı anda uyarılmasıyla gerçekleşir (Bundy
et al., 2002; Willis, 2008). Duyumlara bağlı kavramlaştırma, bireyin dış dünyasından gelen uyaranları alma, ayırt
etme, sınıflama, ilişkilendirme ve adlandırma işlemlerinden sonra gerçekleşir. Çocukta kavram gelişimi genelleme, ayırt etme ve sınıflama becerilerinin gelişmesiyle( Klausmeier, 1976; Merill and Tennyson 1977; Tenyson,
1980; Karabağ, 1995) ortaya çıkar. Bilişte, duyumlara karşılık bulunduğu anda kavramlaştırma süreci başlar. Somut varlıklara dayalı zihinde canlandırmalar (imaj), soyutlamalar dil yoluyla sembolleştirilerek sözlü ve yazılı
hale gelir. Doğal olarak çocukta duyumlara gelen uyaranlar nesnel gerçekliklere dayandığı ölçüde soyutlama süreci kolaylaşır. Soyutlama süreci, bireyde olgunlaşma, yaşantı ve uyaran zenginliği ile farklılaşır. Bu farklılaşma
somut imajlardan soyutlamalara doğru bir açılım gösterir. Uyaranlar somut varlıkları işaret ettiğinde algılama;
görsel olarak sunulduğunda da kalıcılık artmaktadır (Boot, 2010; Senemoğlu,1997: 50). Soyutlamalara dayalı kavramlar ne tamamen fiziksel ne de uzamsal özellikler gösterir (Barsalou & Wiemer-Hastings, in press’ten aktaran
Caramelli, Setti & Maurizzi, 2004). Bu durum bilişte gerçekleşen soyut işlemlerin, bir özelliği olarak görülmektedir. Bilişte şekillenen her kavram, bilişte bir karşılık bulduğunda kavramlar hiyerarşisinin de parçası haline gelmektedir. Dolayısıyla kavramlar, insan zihninde hiyerarşik bir şekilde depolanan (Senemoğlu, 1997: 50), alt ve
üst kavramlarla ilişkilendirilen; işe koşularak işlevsel hale getirilen ve dilin anlam örüntüsünde yer alan düşüncenin temel yapı taşlarıdır. Başka bir deyişle, bilişte düşünsel olarak yer alan kavramlar dil vasıtasıyla sembolleştirilerek somutlaştırılmaktadır. Ayrıca dildeki kullanımına ve birbiriyle ilişkilendiriliş biçimine göre anlam ve işlev
kazanmaktadır. Bireyler düşüncelerini, algılarını ve imajlarını kavramlarla ifade ederler. Kavramlar, duyguların
ve düşüncelerin ifade edilmesinde kullanılan ve dil aracılığıyla dışarıya yansıtılan gerçeklerdir. Adlandırılan kavramlar, düşünce, imaj, algı ve dilde ifade ediliş örüntüsüne göre, sözlü ve yazılı anlatıma dönüştürülür. Yazılı
anlatımda kavramların uygun kullanımı ve ilişkilendirilmesi çocukların yazılı ifade etme yeterliklerinin de bir
göstergesidir. Anlam örüntüsü oluştururken her birey kavramın ayırt edici özelliklerine ve kavramın diğer kavramlarla ilişkisine dikkat ederek ve cümle içinde kavramları bağlamına uygun kullanır. Çocuklarda kavramların
işlevsel kullanımı, kavramın diğer kavramlarla çok boyutlu ilişkilendirilmesine ve yeteri kadar etkinlik yaptırılmasına bağlı olarak gelişen bir süreçtir. Ne yazık ki, öğrenme-öğretme sürecindeki etkinliklerde, öğrenci kendini
ifade etme fırsatı bulamamakta, kalıplar arasına sıkıştırılmakta, yaratıcılığını ortadan kaldıran ortamlarla yüz yüze
gelmektedir. Bu durum öğrencileri öğrendikleri kavramlar üzerinde düşünme, düşündüklerini pratiğe dönüştürme,
sosyal yaşamla bağ kurma ve düşünsel olarak yansıtmaktan uzaklaştırmaktadır.Bu çalışmada, ön-test ve son-teste
modeline dayalı deneysel karakterli nicel yöntem, nitel karakterli betimsel yöntemle desteklenmiştir. Araştırmada
veriler, araştırmacılarca geliştirilen kavram testi ve öğrencilere yazdırılan metinler yoluyla elde edilmiştir. Öğrencilerin kavramsal anlamlandırma yeterliği, yazılı anlatımlarında yer alan eğilimlerine göre (kullanımda özelleştirme, nitelik ve işlevine uygun kullanma, aynı kavram alanındaki birimi veya birimleri kullanma, kalıplaşmış
biçimi kullanma, eş anlamlı kullanma, kullanımda genelleştirme, parça-bütün ilişkisine göre ilişkilendirme gibi)
belirlenmiştir. Araştırmada önce, Ortaokul 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi incelenmiş,
yer alan kavramlar çıkarılmış, ünitenin kazanımları gözden geçirilmiştir. Konu ile ilgi yazılı ve görsel yazın alan
incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından Bölgemizi Tanıyalım ünitesinde yer alan kavramların işlevsel kullanımını
içeren bir test geliştirilmiştir. Teste ilişkin elde edilen veriler aşağıdaki gibidir: İstatistiksel çözümlemelerde testin,
ayırt etme indeksine (disc index) 0,28 ve üzerindeki, güçlük indeksine (prop correct) ise 0,45’in üstünde olan 28
soru alınmıştır. Testin alpha güvenirlik katsayısı 0.703 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda toplam 28
soruluk bir test geliştirilmiştir. Kullanılan testin standart sapması 3,004, aritmetik ortalaması 8.831 skewnes -0,328
ve kurtosis -0,668 ve mean biserial ise 0,595 bulunmuştur. Ölçme aracının ortalama güçlüğü 0.48 ve KR-20 güvenirliliği 0,73 olarak bulunmuştur. Yazılı materyallerin değerlendirilmesinde ünitede yer alan kavramlara ilişkin
ölçütler hazırlanmıştır. Ölçütler geliştirilmeden önce öğretim ünitesi ile ilgili içerik gözden geçirilmiştir. Ünitede
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yer alan kavramlara ilişkin sınıflama, ilişkilendirme, içeriğine uygun sosyal yaşamda karşılık bulmak için ünitedeki farklı anlamsal yapılar belirlenmiştir. İşlem sürecinde öğrencilerin üniteyle ilgili kavramlara ilişkin çağrışımını güçlendirecek ve zihinsel hazırlığını destekleyecek görsel materyaller (resim, animasyon fotoğraflar, kavram
bulmacaları vb.)geliştirilmiştir. Geliştirilen öğretim materyalleri deney grubundaki öğrencilerin birden fazla duyu
organına hitap edecek şekilde sunulmuştur. Kontrol grubunda ise, öğretim mevcut anlayışa göre sürdürülmüştür.
Hem deney hem de kontrol grubuna katılan öğrenciler, cinsiyet, yaş, ünite kavramlarıyla ilgili hazır-bulunuşluk
düzeyi açısından denkleştirilmiştir. Araştırmada deney grubunda öğretim 6 haftada tamamlanmıştır. Yazma etkinlikleri, deney ve kontrol grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretim süreci sonunda öğrencilere son test uygulanmış veriler kaydedilmiştir. Öğrenciler tarafından kavramlarla ilgili yazılı betimlemeler cümle cümle ele alınarak,
her cümle, belirlenen ölçütler takımına göre değerlendirilmiştir Araştırmada, çoklu ortamda işe koşulan yansıtıcı
düşünme etkinlikleri ile desteklenen ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kavramları işlevine uygun kullanma düzeyleri
ile mevcut öğretim ortamında öğretimini sürdüren kontrol grubundaki öğrencilerin kavramları adlandırma ve anlamlandırma eğilimleri karşılaştırılmıştır. Değerlendirmede grupların son-test sonuçları ile yazılı betimlemelerden
elde edilen sonuçlar listelenmiş, değerlendirmede testten elde edilen nicel veriler, öğrencilerin cümlelerinden örnek cümleler verilerek desteklenmiştir.Çoklu ortama dayalı öğretimin öğrencilerin kavramları işlevine uygun kullanma noktasında, anlamlı örüntüler oluşturma, kavramlar arası çok boyutlu ilişkilendirme, kullandıkları kavram
sayısı ve paragraf örüntüsünde olumlu etki etmesi beklenmektedir.
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Öğretmenlerin Okullarındaki Dağıtım, İşlem ve Etkileşim Adaletine İlişkin Algılarının Okula Bağlılık ve
İş Doyumuyla İlişkisi: Meta Analizi Çalışması
Doç. Dr. Kamile DEMİR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Öğretmenlerin pozitif bir çalışma çevresinde, karar verme süreçleri ve sonuçlarının adilliğine ilişkin algıları (Cropanzano ve Greenberg, 1997), okulların etkililiğinin artırılmasında önemli bir role sahiptir. Bu nedenle örgütsel
adalet çalışmaları eğitim yönetimi alanındaki araştırmalarda ancak son yıllarda ele alınmaya başlanmakla birlikte,
bu alanda örgütsel adalet algısı, öncülleri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar giderek artmaktadır (Hoy ve
Tarter, 2004). Greenberg (1990) örgütsel adaleti işgörenlerin örgütteki hakkaniyete ilişkin algısı olarak tanımlamaktadır. Örgütsel adalet dağıtım, işlem ve etkileşim olmak üzere üç yapıyı içermektedir. Bunlardan dağıtım adaleti, örgütteki kaynakların dağılımının eşitliğine ve adilliğine ilişkin algılarıdır. İşlem adaleti çalışanın kaynakların
dağıtımın sonucuna değil, dağıtım sürecinin adil ve uygunluğu algılarıyla ilişkilidir (Cropanzano, Bowen ve Gilliland, 2007). Etkileşim adaleti ise çalışanlar arasındaki saygı ve nezaket temelinde bir etkileşimin gerçekleşme
düzeyine dayalıdır (Bies ve Moag, 1986). Dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti birbirleriyle ilişkili yapılardır ve
birlikte genel olarak adalet algısını oluşturmaktadırlar (Cropanzano, Bowen ve Gillian, 2007). Örgütsel adalet
teorilerinin temel önermesine göre, insanlar için kendilerine adil davranılması merkezi bir öneme sahiptir ve kararlara verdikleri tepkilerde belirleyici bir rol oynar (Korsgaard, Schweiger ve Sapienza, 1995). Niehoff ve Moorman da (1993) çalışanların sonuç, süreç, davranış, politika ve prosedürlere ilişkin adalet algılarının davranış ve
tutumlarını etkilediğini öne sürmektedir. Greenberg (1990) adaletin örgütler için, çalışanların adalet algısı sonucundaki olumlu tutumlarını performanslarına yansıtıyor olmaları, işbirliğine gönüllülükleri ve örgütlerine aidiyet
duygularının artıyor olması ve diğer bireylere davranışlarını da olumlu yönde etkiliyor olması nedeniyle önemli
olduğunu ifade etmektedir. Başka bir deyişle örgütsel adalet algısı, çalışanların iş doyumu ve bağlılığı gibi olumlu
sonuçları artırırken, adaletsizlik algısı iş doyumunun düşmesi veya işten ayrılma gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu çalışmayla, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılık ve iş doyumları üzerindeki
etkisini Türkiye bağlamında genelleyebilecek bir çerçevede ortaya koyabilmek için, bu konuda yapılmış çalışmaların bulguları bir araya getirilerek incelenecektir. Bu doğrultuda çalışmanın genel amacı öğretmenlerin çalıştıkları
okuldaki dağıtım, işlem ve etkileşim adaletine ilişkin algılarının örgütsel bağlılık ve iş doyumları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çerçevede şu hipotezler test edilecektir: H1. Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile
örgütsel bağlılıkları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. H2. Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. H3. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algıları ile örgütsel bağlılıkları
arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. H4. Öğretmenlerin işlem adaleti algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında
pozitif anlamlı bir ilişki vardır. H5. Öğretmenlerin etkileşim adaleti algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında pozitif
anlamlı bir ilişki vardır. H6. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algıları ile iş doyumları arasında pozitif anlamlı bir
ilişki vardır. H4. Öğretmenlerin işlem adaleti algıları ile iş doyumları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. H5.
Öğretmenlerin etkileşim adaleti algıları ile iş doyumları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır.Araştırma meta
analiz yöntemiyle yapılacaktır. Çalışmanın veri kaynakları elektronik ortamda ya da basılı biçimiyle ulaşılmış
olan, Türkiye’de eğitim örgütlerinde örgütsel adalet konusunda yapılmış olan 63 doktora-yüksek lisans tezi ve
makalelerdir. Çalışmalara ulaşmak için “örgütsel adalet”, “örgütsel bağlılık” ve “iş doyumu” anahtar kelimeleri
kullanılmıştır. Bunlardan 9’u makale, 16’sı yüksek lisans ve doktora tezi olmak üzere 24’ü çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların seçiminde kullanılan ölçütler şunlardır: 1) Çalışmanın amprik bir
araştırma olması; 2) Çalışmada verilerin parametrik istatistiklerle analiz edilmiş olması; 3) Çoklu regresyon katsayıları, kısmi korelasyon katsayısı ve yapısal katsayılar çalışmaya dahil edilmemiştir; 4) Aynı yazarın araştırmaya
ilişkin biri tez diğeri makale şeklinde iki çalışmasına ulaşılmışsa, meta analizlerinde yayın yanlılığını azaltmanın
bir yolu olarak önerildiği şekilde yayımlamamış tez çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen araştırmalardan 16’sı örgütsel bağlılık, 8’i iş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi üzerinedir. Böylece araştırmanın çalışma
grubu ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan 11869 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilen araştırmaların çalışma kimlikleri ve bulguları ayrıntılı bir biçimde kodlanmıştır. Verilerin analizinde, meta analizi türlerinden ilişkisel yöntem kullanılmaktadır. Çalışmada etki büyüklüğünün göstergesi olarak korelasyon katsayısı
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tercih edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumlarının korelasyon katsayıları sadece boyutlar düzeyinde verilen çalışmalarda toplam puanlar arasındaki ilişki bileşik katsayılar hesaplanarak analize dahil edilmiştir. Çalışmada sabit ya da rastgele etki modelinin seçimi, bu sürecin sonucunda yapılacak heterojenlik testine göre belirlenecektir. Yayın yanlılığını test etmek için (a) Egger’ın doğrusal regresyon yöntemi ve (b) Huni (Funnel Plot) saçılım grafiği incelenecektir.Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin çalıştıkları
okuldaki dağıtım, işlem ve etkileşim adaletine ilişkin algıları ile örgütsel bağlılıkları ve iş doyumları arasında
anlamlı bir ilişki bulunması beklenmektedir. Öğretmenlerin okuldaki dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılarının
örgütsel bağlılıklarına ilişkin etki büyüklükleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Öğretmenlerin okuldaki dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılarının iş doyumlarına ilişkin etki büyüklükleri de örgütsel adaletin alt boyutları bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel adalet algısının dağıtım, işlem
ve etkileşim adaleti alt boyutlarının örgütsel bağlılık ve iş doyumlarına ilişkin etki büyüklükleri bu iki bağımlı
değişken açısından da karşılaştırılarak yorumlanacaktır. Böylece öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel
bağlılık ve iş doyumlarına etkisini incelemeyi amaçlayan araştırmacılara ve bu konuda politika üretme sürecinde
de uygulamacılara katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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Poster Aktivitelerinin Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Konularına İlişkin Zihinsel Yapılarındaki
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Prof. Dr. Alev DOĞAN
Gazi Üniversitesi

Çevre bilinci, çevre sorunları, çevrenin korunmasında insanın rolü gibi birçok önemli konunun öğretim programlarına ağırlıklı biçimde girmesi, tüm bu konuların öğrenci merkezli yaklaşımlarımla yaparak-yaşayarak ve düşünerek öğrenmelerini gerekli kılmıştır. Tüm bu süreçte ders içi uygulamalarda kullanılan, öğrencinin bilişsel yapısında öğrenme sonucunda meydana gelebilecek olası değişiklikleri gözler önüne seren kavram ağı haritaları; yaratıcılık, üst düzey düşünme, araştırma ve sorgulama becerisini geliştiren poster teknikleri önemini her geçen gün
arttırmaktadır. Özellikle böyle uygulamalar öğretmen adaylarının çevre konularında yeterliliklerinin arttırılması,
eğitim-öğretim sürecinde gerçekleşebilecek çevre bilincinin oluşmasını sağlayacak olası fırsatların oluşma şansını
arttıracaktır. Geçmiş yıllarda ülkemizde uygulanan programlar kapsamı içerisinde yer alan çevre eğitimine bakıldığında ezberci eğitimin ön planda olduğu, verilen eğitimin sözel-dilsel alanla sınırlı kaldığı, dolayısıyla kalıcı
öğrenmelerin sağlanmasında yetersiz kalındığı bilinmektedir. Uygulama eksikliği buradaki en büyük sorunlardan
biridir (Kavruk, 2002). Bu bağlamda çevre eğitiminde ana tema uygulamalar yapılması, günlük hayatla gerçek
yaşamdan bağlantılı öğrenmelerin gerçekleşmesidir. Bu nedenle, öğrencilerin süreç içerisinde sorumluluk aldığı,
araştırma-inceleme yaptığı, yaratıcılıklarını ön plana çıkardığı ve günlük hayatla ilişkili öğrenmelerin gerçekleştiği
poster aktivitelerinin uygulanmasına ilişkin çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Eğitim ortamlarında kullanılan posterler güçlü görsellerle, özetlenmiş bir metinle dizayn edilir (Seidman, 2007). Bu özellikler yaratıcılık ile harmanlanarak cesur renkler ile birleşerek gerekli mesajları iletirler (Hegarty, 1998). Ayrıca posterlerde görsellik ve müfredat ile bağlantı kurulması oldukça önemlidir (Hubenthal vd., 2011). Bu sayede poster aktiviteleri eğitimde bilgilerin birbiri ile ilişkilendirilememesi, somutlaştırılamaması, günlük hayatla ilişkilendirememesi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu süreçte öğrenci kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır, öğretmen yol gösterici kimliği ile
öğrencilere yardımcı olur ve yaratıcılıkların gelişmesini teşvik eder. Bununla birlikte, posterler, sınıfta öğrenmenin
gerçekleşmesini sağlamaktadır (Dunstan ve Bassinger, 1997; Hubenthal vd., 2011). Poster aktiviteleri sayesinde
öğrenciler konuları daha etkili öğrenmekte, anlamlı, kalıcı bilgiler oluşturmakta ve süreç içerisinde sorumluluk
alarak yaratıcılıklarını sergileme imkanı bulmaktadırlar (Sisak, 1997; Dunstan ve Bassinger,1997; Moule ve diğ.
1998; Brown ve Burroughs,2008; Kaya ve diğ., 2009; Hastürk ve Doğan, 2011; Hastürk, 2013). Belirtilen nedenlerden hareketle çevre eğitiminde kullanılan poster aktiviteleri, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlamakta,
yaratıcılıklarını, üst düzey düşünme ve sorumluluk becerilerini geliştirmesi açısından oldukça önemli ve etkililiği
araştırılması gereken teknikler arasında yer almaktadır.Araştırmanın yöntemini ‘deneysel model’ de, ön test son
test kontrol gruplu desen oluşturmaktadır. Bu süreçte yansız atama ile 2 grup belirlenmiştir. Gruplar ‘Özel Öğretim
Yöntemleri I’ dersini alan fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinden oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu
2011–2012 eğitim-öğretim yılında Tokat ili Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD’ da öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu; deney grubu 30, kontrol grubu
32 olmak üzere toplam 62 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda dersler poster aktivitelerine dayalı olarak,
kontrol grubunda ise müfredata uygun şekilde yürütülmüştür. Her iki grubunda derslerine araştırmacı girmiştir.
Deney grubunda uygulanan poster aktiviteleri sürecinde, öğretmen adaylarına bilgisayar destekli poster hazırlama
kuralları anlatılmıştır. Posterler hazırlanırken literatürde yer alan araştırmacıların (Huddle,2000; Hollander,2002;
Hammarling & Higham,1996) belirlediği formatlar kullanılmış ve örnek posterler gösterilerek etkinliğin somutlaştırılması sağlanmıştır. Ardından uzman görüşleri alınarak belirlenen bazı çevre konularına ait konular öğrencilere dağıtılmış, poster hazırlama süreçlerinde onlara rehberlik edilmiştir. Sürecin sonunda posterler uygun formatta
bastırılarak sınıf ortamında sunumu gerçekleştirilmiş bu sayede konunun daha etkili öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada poster aktivitelerinin uygulandığı deney grubu ile müfredata uygun şekilde derslerin işlendiği kontrol
grubunun zihinsel yapıları arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla kelime ilişkilendirme testi (KİT) ve kavram
ağı haritası teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada sürecin başında öğrencilerin çevreye ilişkin zihinsel yapılarını,
kavramlarını, kavramlar arası ilişkileri somut olarak ortaya çıkarmak amacıyla 10 adet anahtar kavramdan oluşan
ön kelime ilişkilendirme testi uygulanmış ve buna bağlı olarak öğrencilerin ön kavram ağı haritaları çizilmiştir.
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Araştırmada belirlenen anahtar kavramlar; çevre sorunu, küresel ısınma, sera etkisi, ozon tabakası, kirlilik, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, biyolojik çeşitlilik, ekoloji ve geri dönüşüm şeklindedir. Anahtar kavramların belirlenme sürecinde ölçme değerlendirme uzmanı, biyoloji ve çevre bilimi alan uzmanlarından görüşler
alınarak kelime ilişkilendirme testine son hali verilmiştir. Ardından belirlenen anahtar kavramlarla ilişkili olarak
14 haftalık aktiviteler planlanmıştır. Deney grubunda yer alan öğrenciler 4-5’er kişilik gruplara ayrılmış ve her
hafta belirlenen konu ile ilgili poster etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Sürecin sonunda, poster aktivitelerinin öğrencilerin zihinsel yapısına etkisini somut olarak ortaya çıkarmak amacıyla deney ve kontrol grubunda yer alan
öğrencilere son kelime ilişkilendirme testi uygulanmış ve son kavram ağı haritaları çizilmiştir.Araştırma sonucuna
göre poster aktiviteleri neticesinde öğrencilerin belirlenen anahtar kavramlara verdikleri cevapların ve ilişkilendirdikleri cevap kelimelerin sayısının arttığı görülmüştür. Bu sonuçta benzer araştırmaları (Bahar, Johnstone &
Sutcliffe, 1999; Cardellini & Bahar, 2000; Bahar & Özatlı, 2003, Nakiboğlu, 2008; Yalvaç, 2008) destekler niteliktedir. KN tekniği ile oluşturulan zihin haritaları karşılaştırıldığı zaman uygulama sonrasında öğrencilerin sahip
olduğu kavramların birbiri ile olan ilişkilerinin ve üretilen cevap kelimeler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde
geliştiği somut olarak gözler önüne serilmiştir. Ayrıcı deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin kelime
ilişkilendirme testinde yer alan anahtar kavramlara verdikleri cevapların niteliğini kanıtlamak amacıyla uygulanan
t-testi deney grubunun lehine sonuçlar vermiştir. Üstelik bu savunmayı kavram ağı haritaları gibi öğrencinin zihnindeki kavramları görsel olarak ortaya çıkaran bir teknikle desteklemek de çalışmamızın önemini vurgulamaktadır. Çalışmanın sonucunda, poster aktivitelerinin; belirlenen çevre konularına ilişkin zihinsel yapıyı geliştirdiği,
anlamlı öğrenmeye katkı sağladığı, poster tekniğine ilişkin bilgi ve beceri kazandırdığı, araştırma, inceleme becerisini, yaparak yaşayarak öğrenme, sorumluluk alma, gerçek hayat ve günlük yaşamla ilişkili öğrenmeleri gerçekleştirme gibi çok önemli becerileri geliştirdiği ortaya çıkartılmıştır.
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Bilimsel Bilginin Doğasının Değişiminde Kullanılan Proje Destekli Bilimin Doğası Ve Bilim Tarihi
Öğretimin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe SERT ÇIBIK
Gazi Üniversitesi

Hümeyra TURGUT
Gazi Üniversitesi

Fen okuryazarlığı; fenin güçlü noktalarının bilinmesinde, anahtar kavramların anlaşılmasında, doğal dünyanın çeşitliliğinin farkında olunmasında ve her alanda bilimsel bilginin kullanılabilmesinde önemlidir (MEB, 2005). Fen
okuryazarı olan bir bireyden; temel fen kavramlarını anlaması, problemleri çözerken bilimsel süreç becerilerini
kullanması, fen-teknoloji-toplum konularından ve aralarındaki etkileşimden haberdar olması, bilimsel tutum ve
değerlere sahip olması ve dolayısıyla bilimin doğası hakkında yeterli derecede bilgiye sahip olması beklenir
(Ryder, Leach, & Driver, 1999). Bu açıklamalar doğrultusunda fen okuryazarlığı ile bilimin doğası arasında çok
sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Fen eğitiminde “bilimin doğasını anlamak” zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, bilimsel gelişmelerle sindirilmiş bir toplumda yaşamaları, günlük yaşantılarında karşılaşacakları sosyo-bilimsel konularda daha bilinçli kararlar verebilmeleri, bilimsel verilere karşı daha ilgili olabilmeleri sağlanabilir (Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996). Türkiye’de öğrencilerin ve öğretmenlerin bilimin
doğası ile ilgili anlayışlarını inceleyen çalışmalarda da bu konuda önemli eksiklikler olduğu belirtilmektedir (Doğan Bora, Arslan, & Çakıroğlu, 2006; Gürses, Doğar, & Yalçın, 2005). Nitekim 1999 TIMSS ve 2006 PISA raporları; bilimin doğası ile ilgili yapılan çalışmalarda Türkiye’nin alt seviyelerde olduğunu göstermektedir. (Baldi,
Jin, Skemer, Green, & Herget, 2007). Bu bağlamda öğretmenlerin öncelikle kendilerini bilim okuryazarı olarak
görmeleri ve yeterli donanıma ulaşmaya çalışmaları gerekmektedir. (Ryan & Aikenhead, 1992). Günümüzde öğretmenler fen derslerinde bilimsel bilginin teorilerini aktarmaktan öteye gitmemektedirler. Bunu engellemek için
fen derslerinin konularına yönelik bilimsel bilgilerin neler olduğunun araştırılmasında geleneksel yöntemlerden
farklı olarak proje, analoji, tartışma, gezi, gözlem gibi yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bilimin
doğası konusunda öğrenciler bilinçlendirilmeli, bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğu ve geliştiği konusunda bir
anlayışa hakim olmaları sağlanmalıdır (Crowther, Lederman, & Lederman, 2005). Böyle bir tutumun öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bilimin doğasının daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarına bilimin doğasının ne olduğu ve önemi konusunda gerekli stratejiler geliştirmenin zorunluluk olduğu düşünülmektedir.
Literatürde bu yönde davranışı destekleyen çeşitli araştırmaların varlığı bu çalışmanın gerçekleşmesinde etkili
olmuştur (Lederman, 1992; Lederman & Lederman, 2004; Sert Çıbık, 2014). Bu doğrultuda proje destekli bilimin
doğası ve bilim tarihi (PDBDÖ) öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerine
olumlu katkılar sağlaması ve bu alanda yapılacak çalışmalara uygun öneriler verilmesi açısından literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası hakkındaki
görüşlerinin cinsiyet değişkeni açısından belirlenmesi, elde edilen sonuçların Proje Destekli Bilimin Doğası ve
Bilim Tarihi Öğretim (PDBDÖ) ve Geleneksel Öğretim (GÖ) ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu temel amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. Proje destekli bilimin doğası ve bilim tarihi öğretimin
(PDBDÖ) kullanıldığı deney grubu ile geleneksel öğretimin (GÖ) kullanıldığı kontrol grubunun cinsiyet açısından
ön test SUSSI puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 2. Proje destekli bilimin doğası ve bilim tarihi
öğretimin (PDBDÖ) kullanıldığı deney grubu ile geleneksel öğretimin (GÖ) kullanıldığı kontrol grubunun cinsiyet
açısından son test SUSSI puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?Araştırmanın örneklemini, 2013-2014
eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören iki şubedeki 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Basit seçkisiz (random) örnekleme yoluyla seçilen şubelerden biri deney grubu (N:41), diğeri ise kontrol grubu (N:46) olarak seçilmiştir. Bu araştırmada, deneysel desen çeşitlerinden biri olan yarı deneme modellerinden “eşitlenmemiş kontrol
gruplu seçkisiz desen” kullanılmıştır. Bu araştırma, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıf bahar döneminde yer alan “Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi” dersinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyetler
açısından bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin değişimini test edebilmek için ders kapsamındaki konular, farklı
iki öğretimle işlenmiştir. Bu bağlamda deney grubu ile proje destekli öğretim, kontrol grubu ile geleneksel öğretim
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğasına yönelik görüşlerini ölçmek
için Liang, Chen, Chen, Kaya, Adams, Macklin, & Ebenezer (2008) tarafından geliştirilen ve aynı yazarlar tara-
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fından Türkçeye uyarlaması da yapılan “Bilim ve Bilimsel Araştırmayla ilgili Öğrenci Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. 6 temel boyuttan oluşan ölçekte likert tipi maddeler ve maddelerle ilişkili açık-uçlu sorular yer almaktadır.
Bu boyutlar; Gözlemler ve Çıkarımlar (1. Boyut), Bilimsel Teorilerin Doğası (2. Boyut), Bilimsel Kanunlara Karşı
Teoriler (3. Boyut), Sosyal ve Kültürel Değerlerin Bilim Üzerine Etkisi (4. Boyut), Bilimsel Araştırmalarda Hayal
Etme Gücü ve Yaratıcılık (5. Boyut), Bilimsel Araştırma (6. Boyut) şeklindedir. Her bir boyutta 4 maddeli likert
tipi ve öğrencilerin bilimsel bilginin doğasına yönelik sahip oldukları görüşlerinin; bilgili, geçişken ve saf olarak
değerlendirildiği birer tane açık-uçlu soru yer almaktadır. Sonuç itibariyle ölçekte toplam 24 maddeli likert tipi ve
6 açık-uçlu soru yer almaktadır. Ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeyleri hiç katılmıyorum (1) ile
tamamen katılıyorum (5) arasında değişen 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeği şeklindedir. Buna göre ölçeğin
nicel verilerinden alınabilecek en yüksek puan 120, en düşük puan ise 24’dür. Diğer yandan açık-uçlu soruların
analizi incelendiğinde; bilimsel bilginin doğasına yönelik yapılandırılmış görüşler bilgili, kısmen yapılandırılmış
veya geçişken görüşlerle orantılı gerekçeli sebepler belirtmede başarısız görüşler geçişken ve hem yanlış kavramalar hem de kendisiyle çelişen görüşler saf olarak değerlendirilmiş olup puanlamalar şu şekildedir: Bilgili görüş
(3 puan), Geçişken görüş (2 puan) ve Saf görüş (1 puan). Bunun dışında soruları yanıtsız bırakanların bu konuda
hiçbir bilgisinin olmadığı varsayımından yola çıkarak sınıflandırılamaz (0 puan) şeklinde değerlendirilmiştir (Liang ve diğ., 2009). Ölçekten elde edilen verilerin analizinde 11.5-SPSS programı kullanılmış olup verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-Testi analizinden yararlanılmıştır.Sonuçlar incelendiğinde, uygulama öncesi
deney ve kontrol grubundaki kızların ölçeğin geneline ilişkin puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı, erkeklerde ise kontrol grubu lehine anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar açısından sonuçlar incelendiğinde uygulama öncesi hem kız hem de erkek öğrenciler arasında bilimsel kanunlara karşı teoriler alt boyutu
açısından kontrol grubundaki öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar vardır. Diğer yandan uygulama sonrası hem kız
hem de erkeklerin ölçeğin geneline ilişkin puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar açısından sonuçlar incelendiğinde uygulama sonrası hem kız hem de erkek öğrenciler arasında
bilimsel araştırmalarda hayal etme gücü ve yaratıcılık alt boyutu açısından deney grubundaki öğrenciler lehine
anlamlı farklılıklar vardır.
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Oyun Temelli Ekolojik Ayak İzi Etkinliklerinin İlkokul Dört ve Ortaokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Çevre Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

Gizem KARAYILAN
Marmara Üniversitesi

Yaşadığımız çağda insanoğlu ve çevre arasında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Gezegenimizde var olan kaynaklar
sonsuz olmamasına rağmen insanoğlu bu kaynakları tükenmeyecekmişçesine harcamaktadır (WWF, 2012). Dünya
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın 2012 yılında yayımladığı Yaşayan Gezegen raporunda önerildiği gibi daha az
doğal kaynak tüketip daha fazlasını üreterek tasarrufa gidebiliriz. Tüketime dayalı alışkanlıklarda ‘gereksiz kullanım’, ‘geri dönüşüm’ kavramları yok sayıldıkça tükenmesi mümkün kaynakların da sonu gelecektir. Çevreye bu
konuda katkı sağlayabilmenin en anlamlı yolu ise çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır. Çevre
okuryazarı bireyler, çevre ile ilgili kavramları bilen, yaptığı davranışların çevre üzerindeki etkisinin farkında olan,
sadece kendisi ile sınırlı kalmayıp toplumu bilinçlendirebilecek kadar duyarlılığını arttıran ve karşılaştığı çevre
problemlerini tanımlayarak çözüm becerilerini geliştirip çevreye yararlı davranışlarda bulunan bireylerdir (Benzer
& Şahin 2012). Bireylerin çevre ile ilgili davranışlarında değişiklikler meydana getirebilmek, ancak çevre eğitimi
ile mümkün olmaktadır (Özbuğutu, Karahan ve Tan, 2014). Roth (1992)’ un yaptığı ilk tanımlamalara göre çevre
okuryazarı bir birey; insanoğlu ve doğanın bir bütün olduğunu kavramalıdır. Gezegenimizin farklı noktalarındaki
insanlar ortak bir amaç için çalışmaktalar: Çevre eğitimini etkili bir şekilde verip çevre okuryazarı birey sayısında
artış sağlamak. Bu doğrultuda Amerika’da erken çocukluk dönemindeki çocukların çevreyle olan temaslarını
olumlu kılmak, merak edip doğayı keşfetmelerini sağlamak için ‘doğa anaokulları’ adı altında lisanslı kuruluşlar
bulunmaktadır. (http://www.greenheartsinc.org/Parents__Guide_4MOL.html). Mackenzie ve Edwards (2013), çalışmalarında çevre eğitimi için oyun etkinliklerinin bir model olabileceğini belirtmişlerdir. Ülkemiz okullarında
çevre eğitimi ilkokul ve ortaokul programlarında ağırlıklı olarak Fen ve Teknoloji dersleri ile Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında da sınırlı sayıda kazanımla verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim programında çevre eğitimi, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi bünyesinde ‘Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım’ isimli 6. ünitede yer alan ‘2.7. Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok
faaliyete gönüllü olarak katılır (FTTÇ- 26).’; ‘2.8. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci
kazanır (FTTÇ-21, 22, 26).’; ‘2.9. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir.’ kazanımlarıyla yer
verilmektedir. 5. sınıf öğretim programında da Fen ve Teknoloji Dersi bünyesinde ‘Canlılar Dünyasını Gezelim,
Tanıyalım’ isimli 6. ünitede yer alan ‘8. İnsanın çevreye etkisi ile ilgili olarak öğrencilerin kazanımları’ başlığı ile
5 kazanımda çevre konusuna değinilmektedir (MEB TTKB, 2012). Çevre eğitiminin kalıcı olup geleceğe etki
edebilmesi için bugünün çocuklarına hitap etmesi gerekmektedir. Çocukların yaşam tarzı, çevreye yönelik alışkanlıklar açısından olumlu yönde oluşturulabilir. Tükenen değil sürdürülebilir bir yaşam bugünkü alışkanlıklardan
farklı alışkanlıklar edinilerek sağlanabilir. Alışkanlıkların sorun olduğu bu noktada ise ekolojik ayak izi kavramı
ortaya çıkmaktadır. Ekolojik ayak izi gezegenimiz üzerinde bıraktığımız olumsuz etkileri sayısal olarak ifade eden
bir araçtır. Bu nedenle çevreye yönelik tutum ve davranışlarımızı olumlu yönde değiştirebilmemizde didaktik olarak sahip olduğumuz bilgilerden daha etkili bir eğitim aracıdır (Keleş, 2007). Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok
kural ise oyun esnasında daha kolay öğretilebilir (Çoban ve Nacar, 2006: 29). Oyunun eğitsel değeri günümüzden
çok öncesinde dile getirilmiştir. John Locke’un , ‘derslerin daha çekici hâle gelmesini istiyorsanız çocuğun ilk
yaşantılarındaki oyun içgüdülerinden faydalanınız’ (Zembat, Koçyiğit ve arkadaşları, 2012: 220); ifadesinden oyunun derslerde kullanılabilir işlevsel bir araç olduğu anlaşılmaktadır. Tural (2005), öğrencinin öğrenme ortamına
isteyerek ve zevk alarak katıldığı, eğitim öğretimin hedeflerine hizmet eden her oyunun, eğitsel oyun olduğu belirtilmiştir. Öğrenme ortamlarında bireyin öğrenme görevini gerçekleştirebilmek için bireyin ön planda olması
gerekir (Özgenç, 2010). Oyuna aktif katılan öğrenci öğrenme görevini daha iyi gerçekleştirebilecektir. Yapılan bu
çalışma kaynağını ülkemizde var olan çevre problemlerinin büyüklüğünün yanı sıra çevre eğitiminin yetersizliği
durumundan almaktadır. Çocuklara hitap etmenin en iyi yollarından biri olan oyun ile; çevre bilincinde etkili olduğu farklı araştırmalar sonucunda tespit edilmiş ekolojik ayak izi yönteminin entegrasyonu söz konusudur. İlkokul dört ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerine hitap edecek etkinlikler ile öğrencilerle oyun temelli ekolojik ayak
izi etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeylerine
etkisi incelenmektedir.Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde, Rize ilinde bulunan bir devlet okulun
4 ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan 22 kişilik bir çalışma grubuyla gerçekleştirilmektedir. Çalışma grubu, müfredat
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kapsamında çevre ile ilgili kazanımlarının mevcut olması ve araştırmacının ulaşım ve zaman açısından daha rahat
olabilmesi sebeplerinden ötürü seçilmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışma nicel
ve nitel boyutta incelenmektedir. Çalışma, nicel boyutuyla tek grup deneysel desen altında gerçekleştirilecektir.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında çevre okuryazarlık düzeylerini belirleyebilmek için Erdoğan (2009)
tarafından geliştirilen İlköğretim Çevre Okuryazarlığı Anketi (İÇOYA) kullanılmaktadır. Anket; kişisel bilgiler,
çevre bilgisi testi, çevreye yönelik duyuşsal eğilimler ölçeği, çevreye yönelik sorumlu davranış ölçeği ve problem
belirleme ve problem çözme becerileri testi olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. Erdoğan (2009) tarafından
yapılan geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına göre Çevre Bilgisi Testinde yer alan 19 çoktan seçmeli sorudan elde
edilen verilerin güvenilirliği .69 olarak, beceri testinin güvenirliği ise .59 olarak bulunmuştur. Çevreye Yönelik
Duyuşsal Eğilimler Ölçeği’nden elde edilen verilerin güvenirlik katsayısı. 88 olarak bulunmuştur. Araştırmada
‘İlkokul dört ve ortaokul birinci sınıf öğrencileri ile yapılan oyun temelli ekolojik ayak izi etkinliklerinin öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeylerine etkisi nedir?’ ana problemine cevap aramak ve her bir alt probleme yönelik
değerlendirme yapabilmek adına ön test ve son testten elde edilen veriler bağımlı örneklem t-testi ile incelenmektedir. Çalışmanın nitel boyutunda ise oyun tabanlı ekolojik ayak izi etkinliklerinin öğrencilerin çevre okuryazarlığına etkisini; öğrencilerin farklı tiplerdeki bu oyunlara tepkilerini derinlemesine araştırabilmek amacıyla ‘sistematik gözlem tekniği’ ile araştırmacı notları oluşturulmaktadır. Sistematik gözlem, bireylerin belirli davranışlarının
kasıtlı olarak gözlemlenmesiyle gerçekleşir (Kuzgun, 2000). Araştırma esnasında yapılacak bu gözlem, araştırmacı notları şeklinde düzenlenmektedir. Şimşek ve Yıldırım (2013) betimsel analiz yöntemini, elde edilen verilerin
daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı nitel analiz biçimi şeklinde tanımlamaktadır. Bu
analiz yöntemiyle elde edilen bulgular düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulur. Çalışmada oluşturulacak
araştırmacı notları bu yöntem ile analiz edilecektir.Çalışmanın uygulama kısmına başlanmadan önce öğrencilere
çevre okuryazarlığı anketi uygulanmıştır. Bundan sonra ise ekolojik ayak izi kavramı konusunda fikre sahip olabilmeleri için sohbet ortamı yaratılarak soru sorma yönteminden de faydalanılarak kısa bir sunum yapılmıştır. Bu
sunumun etkili olabilmesi açısından öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen ve özellikle yörenin çocuklarına
hitap eden küçük bir ekolojik ayak izi testi yapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı Mayıs 2015’te sonlanmış
olacaktır. Bu sebeple sadece ön test verilerine bakılarak nicel boyutta bir analiz yapılması şu an için güç olmaktadır. Ancak bununla beraber araştırmanın nitel boyutun verdiği ipuçları da bulunmaktadır. Araştırmacı tarafından
sistematik gözlem yöntemiyle hazırlanan araştırmacı notları, çocukların çevre konusunda duyarlılaşmaya başladıklarına işaret etmektedir. Oyun etkinlikleri alışkanlık kazandırmaya, farkındalık yaratmaya yöneliktir. Örneğin
yağmur suyu toplamaya yönlendiren bir etkinlikten sonra öğrencilerin yağmur suyu toplayıp biriktirmeye devam
ettikleri gözlemlenmektedir. Öğrencilerde davranışın sürekliliğini görmek alışkanlığın kazanılmaya başlandığına
işarettir denilebilir. Toplanılıp biriktirilen yağmur sularını çiçek sulama, malzeme yıkama gibi işlemlerde kullanan
öğrenciler ise su tüketimi konusunda farkındalık yaratılabildiğine işaret olabilmektedir. Öğrencilerin, uygulanan
üç farklı oyun tipine ise farklı tepkiler göstermekte oldukları dikkat çekmektedir. Öğrencilerin sorularla yönlendirildikleri etkinliklerde daha yaratıcı, daha özgün fikirler ürettikleri gözlemlenmektedir. Ancak daha serbest bırakıldıkları etkinliklerde genellikle fikir üretememekte ve tıkanmaktadırlar. Bazı adımların ipuçları şeklinde verildiği etkinliklerde ise öğrencilerin verilen çizgiden çıkmak istedikler ve kendilerine özgü çözümler ürettikleri gözlemlenmektedir. Bu durumun bağlanabileceği sebepler ve çevre okuryazarlığındaki olumlu ya da olumsuz değişim
Mayıs ayı itibarıyla daha detaylı bir biçimde ele alınacaktır.
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Fen Bilimleri Öğretiminde Robotik Uygulamaları: 8. Sınıf Maddenin Halleri ve Isı Ünitesi Örneği
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Ayşe KOÇ ŞENOL
Osman Kavuncu Ortaokulu

Doç. Dr. Uğur BÜYÜK
Erciyes Üniversitesi

Günümüzde gelişmiş ülkeler, öğrencilerin sadece fen bilimlerine ait bilgilere sahip olmasını istememekte buna ek
olarak bilgi teknolojilerini etkili kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorumluluk alma ve takım çalışması
yapma gibi üst düzey becerilere de sahip olmalarını beklemektedir. Bu becerilerin kazandırılması için pek çok
ülke kendi eğitim sistemlerinde ezbere dayanan eski geleneksel yaklaşımdan uzaklaşıp, aktif öğrenmeye dayalı
yeni yaklaşımlar geliştirmekte ve kendi şartları içinde bunları uygulayabilme olanaklarını araştırmaktadır. Bu yeni
yaklaşımlar içerisinde eğitimde teknoloji kullanımı çok büyük önem kazanmıştır (Çavaş, Özdoğru ve Kesercioğlu,
2012). Teknoloji, tüm eğitsel sorunlara çözüm olabilecek bir unsur olmasa da, eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanılması eğitimde ilerlemeyi sağlamak adına önemli bir role sahiptir (Akkoyunlu, 2002; Kirschner
ve Selinger, 2003). Teknolojinin eğitimdeki bu önemli rolü düşünüldüğünde; fen eğitiminin de teknoloji ile bütünleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda alan yazına bakıldığında; fen eğitiminde teknoloji kullanımı
ile ilgili yapılan çalışmaların her geçen gün arttığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmalarda; teknoloji kullanımı ile
hedef ve amaçlara daha kolay ulaşıldığı, teknolojinin bazı fen becerilerinin geliştirilmesini desteklediği, zamandan
kazanç sağladığı, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği belirtilmektedir (Goldworthy,
2000; Jimoyiannis ve Komis, 2001). Dünyada fen eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik çalışmalara bakıldığında, özellikle gelişmiş bir teknoloji uygulaması olan “Robotik” konusunda yapılan çalışmalar dikkati çekmektedir (Vollstedt, 2005; Silva, 2008; Sullivan, 2008; Baptista, 2009; Riberio, 2009; Rogers, 2010; Welch ve Huffman, 2011; Datteri, Zecca, Laudisa ve Castiglioni, 2013). Bu çalışmalar incelendiğinde; fen bilimleri ve robotiğin
bütünleştirilmesi ile anlaşılması zor soyut fen kavramlarının somutlaştırılarak, öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı
olmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu ve benzeri çalışmaların sonuçlarından hareketle, robotiğin fen bilimleri öğretiminde çok önemli bir gereklilik olma yoluna girdiği görülmektedir. Robotiğin Fen Bilimleri dersi ile
entegrasyonunun sağlanmasında fazla zorluk çekilmeyeceği açıktır. Çünkü robotik alanındaki eğitsel uygulamalar
için tasarlanan Lego Mindstorms’ların da eğitimde kullanımının yeniden yapılandırılan fen bilimleri öğretimi ile
felsefi açıdan büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Lego Mindstorms eğitim setleri, bir başka deyişle robot kitleri,
sınıf içi ve dışı fen eğitiminde öğrencilerin eğlenerek, yaparak, yaşayarak yaratıcı düşünmeyi, üretmeyi öğrenebilecekleri, yeni bilgilerin zihinlerinde aktif bir şekilde bütünleştirebilmelerini sağlayabilecekleri birçok etkinlikler
içermektedir (Çavaş, 2009). Robotik ile ilgili ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde; Lego Mindstorms
eğitim setleri kullanılarak özellikle fen bilimleri müfredatında yer alan “Kuvvet ve Hareket”, “Işık ve Ses” gibi
ünitelere yönelik çeşitli çalışmalara (Silva, 2008; Baptista, 2009; Koç-Şenol, 2012; Kılınç, 2014) rastlanmakta
olup, “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında bu tür bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle
araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında yapılabilecek örnek robotik uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Öte yandan bu çalışma
gerek robotiğin kullanıldığı fen etkinliklerini alan yazına kazandırması gerekse diğer disiplinlerde robotik destekli
etkinliklerin geliştirilmesine ışık tutması açısından oldukça önemlidir.Bu çalışma sürecinde aşağıdaki işlem basamakları izlenmiştir: Fen bilimleri öğretiminde robotik uygulamaları ile ilgili alan yazın taramasının yapılması,
Robotik etkinliklerinin geliştirileceği Fen Bilimleri dersi ünite ve konularının belirlenmesi, Belirlenen ünite ve
konu kazanımlarına uygun robotik destekli etkinliklerin geliştirilmesi, Geliştirilen etkinliklerin uzman kontrolüne
sunulması ve son şeklinin verilerek uygulanması, Uygulama sonrası geliştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi Bu
bağlamda öncelikle fen bilimleri öğretiminde robotik uygulamaları ile ilgili alan yazın taranmış ve bu doğrultuda
robotik etkinliklerinin geliştirileceği ünite belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde öğrencilerin ısı-sıcaklık kavramlarını öğrenmede zorlandıkları ve bu konuda birçok kavram yanılgısına düştükleri görülmüştür (Atam, 2006). Bu nedenle 8. sınıf müfredatında yer alan “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi
seçilmiştir. Buna göre önce Fen Bilimleri dersi öğretim programında bu ünite için belirlenen kazanımlar incelenmiş ve hangi kazanımlara uygun etkinliklerin geliştirileceğine karar verilerek bu kazanımlar doğrultusunda yedi
farklı robotik destekli fen etkinliği geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlikler fen bilimleri eğitimi uzmanları tarafından
incelenerek son şeklini almış ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kayseri’de bulunan bir ortaokulun 8. sınıf öğrencileri (N=20) ile 4 kişilik gruplar halinde uygulanmıştır. Buna göre; ilk olarak sunumlar ve çeşitli videolar
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eşliğinde robotik konusu ve etkinliklerde kullanılacak olan Lego Mindstorms NXT robotik eğitim setleri tanıtılmıştır. Hazırlık aşamasında öğrencilere çizgi izleyen, kare çizen, yarış yapan çeşitli robot tasarımları gösterilmiştir.
Daha sonra “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi ile ilgili geliştirilen yedi deneysel etkinliğin uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda robotun kaydettiği verilere göre Lego Mindstorms NXT yazılımı kullanılarak eş zamanlı olarak sıcaklık-zaman grafikleri çizilmiştir. Ayrıca her etkinlik için hazırlanan etkinlik planı ve öğrenci
günlükleri, etkinliklerin süreç boyunca değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Uygulamalar sekiz hafta boyunca devam etmiştir. Uygulama sonrası geliştirilen etkinliklerin genel değerlendirmesi yapılmıştır.Araştırma sonucunda
geliştirilen ve uygulaması yapılan robotik destekli fen etkinliklerinin fazla zaman aldığı görülmüştür. Bu durumda,
öğrencilerin robotikle ilk kez tanışıyor olmalarının etkili olduğu söylenebilir. Araştırmada ulaşılan bir başka sonuç,
etkinliklerde kullanılan Lego Mindstorms NXT robotik eğitim setlerinin pahalı olmasının bu setlerin temin edilmesini zorlaştırabileceği yönündedir. Ancak bu setlerle yapılacak robotik etkinliklerinin öğrencilere sağlayacağı
faydalar göz önüne alındığında, her okulun bütçesinden her yıl farklı bir sınıf için bu setleri satın alacak şekilde
kaynak ayırabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada geliştirilen robotik etkinliklerinin fen öğretim
sürecinde rol alan bireyler (öğretmen, öğrenci, araştırmacı) için dikkate değer nitelikler taşıdığı söylenebilir. Özellikle, robotik etkinliklerinin tasarlandığı “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinin öğretim sürecinde güçlük çekilen
ünitelerden biri olması, geliştirilen etkinliklerin önemini ve uygulanabilirliğini artırmaktadır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar doğrultusunda; fen bilimleri öğretiminde robotik kullanımının teşvik edilmesi, farklı robotik etkinliklerinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve bu etkinliklerin verimliliğinin bilimsel araştırmalarla ortaya konması
önerilmektedir. Bu araştırma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBY-11-3740
kodlu proje ile desteklenmiştir.
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Fen programı yapılandırmacı yaklaşımı temel almaktadır. Bu yaklaşım yaparak yaşayarak öğrenmeyi ve öğrenme
sürecinde öğrencinin aktif bir şekilde rol almasını temel almaktadır. Ayrıca, yapılandırmacılık, bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan ve olduğu gibi aktarılamayacağını, öğrenci tarafından etkin bir şekilde yeniden yapılandırılacağını ileri sürmektedir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme, bireyin bilgiyi çözümleme ve yapılandırma
sürecidir ve bu süreç, bireyin önceden zihninde var olan düşünce; deneyim, gözlem ve yorumları tarafından yönlendirilir (Kabapınar, 2006). Son yıllarda yapılandırmacılığı temel alan ve öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif kılan
öğretim stratejilerinden birisi de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2002). Proje tabanlı
öğrenme (PTÖ), öğrenciye yaşamı ile ilgili problemleri çözebilmeyi amaçlar. Zihinsel ve fiziksel etkinliklerle
birlikte öğrenciye aktif bir şekilde problem çözümü ile ilgili deneme fırsatı verir. Yeni fen programı araştıran,
sorgulayan, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel
yöntemleri kullanabilen, bir bilim insanının bakış açısıyla bakmayı bilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir
(MEB, 2005). Hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda ülkemizde proje yarışmaları düzenlenmeye başlanmış ve bu
proje yarışmalarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullarda düzenlemiş olduğu “Bu Benim Eserim”
proje yarışmasıdır. Alan-yazında, proje yarışmasına katılmak için proje oluşturma sürecinde öğretmenlerin birtakım kaygı ve sıkıntılarının olduğu tespit edilmiştir (Cook, 2003; Çelik, 2003; Kankelborg, 2005; Tortop, 2013).
Tortop (2013), gelişmiş ülkelerde geleneksel hale gelen proje yarışmalarında yaşanan problemlerin belirlenmesi
ve verimliliğinin artırılması ile ilgili görüşlerin ortaya konulması gerektiğini belirtmiştir. Cook (2003) ise bazı
öğretmenlerin, proje yapma sürecini öğrencilere sadece proje son katılım tarihini verme ve projenin öğrenciler
tarafından yapılıp, getirilmesi olarak tanımladıklarını tespit etmiştir. Kankelborg (2005) kırsal alanlarda yaşayan
ve projeye katılımlarda sıkıntı yaşayan öğretmenlerin, uzman olan öğretmenleri kıskandıklarını belirtmişlerdir.
Çelik (2003) ise proje oluşturma sürecinde mekân, laboratuvar, araç-gereç eksikliğinin öğretmenlerin karşılaştığı
diğer sorunlar olduğunu belirtmiştir. Araştırmacı ayrıca, laboratuvar ortamı olsa dahi, araç-gereç sıkıntısının olabileceği, programda belirlenen sürenin projeyi uygulamaya yetmeyebileceğini ifade etmiştir. Bahsedilen bu proje
yarışması ile ilgili, fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerine başvurarak fen eğitim ve öğretiminin kalitesinin artırılacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın yapılmasına gerek duyulmuş ve “Bu Benim Eserim” proje
yarışması hakkındaki öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada fen bilimleri
öğretmenlerinin “Bu Benim Eserim” proje yarışması ile ilgili görüşleri nelerdir? araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Ayrıca bu çalışmada “Bu Benim Eserim” proje yarışması ile ilgili aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 1. Fen bilimleri öğretmenlerinin “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının uygulanabilirliği ile ilgili görüşleri
nelerdir? 2. Fen bilimleri öğretmenlerinin “Bu Benim Eserim” proje yarışması ile ilgili karşılaştıkları güçlükler
nelerdir? 3.Fen bilimleri öğretmenlerinin “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının fen eğitimine katkıları ile ilgili
görüşleri nelerdir?Bu araştırmada, katılımcıların görüşleri derinlemesine incelenip yorumlandığı için nitel araştırma desenlerinden olgu-bilim deseni kullanılmıştır. Olgu-bilim, bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarmayı hedefleyen bir nitel araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek,
2013). Bu çalışmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili, Bünyan ilçesinde, farklı okullarda görev yapan
dört fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Nitel araştırmalarda, örneklemi derinlemesine araştırabilmek için örneklem grubu küçüktür. Bu nedenle rastgele örneklem seçimi yerine, amaçlı örneklem seçimi tercih edilir (Miles ve
Huberman, 1994). Araştırmanın amacına uygun olması için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi tercih edilmiştir. Katılımcılara araştırmanın amacından bahsedilmiş, araştırmanın nasıl yapılacağı açıklanmış ve sözlü olarak katılımcılardan izin alınmıştır. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamış ve öğretmenler K1, K2, K3, K4 kodlarıyla isimlendirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşme formu alan yazın doğrultusunda (örn. Tortop, 2013) oluşturulduktan sonra araştırmanın amacına uygun olup olmadığına ilişkin iki fen bilimleri öğretmeninin ve alanında uzman
iki fen eğitimcisinin görüşüne sunulmuştur. Araştırmacılardan birisinin katılımcılarla bireysel olarak gerçekleştirdiği görüşmeler ortalama 25 dakika sürmüştür. Katılımcılarla rahat, sessiz bir ortamda görüşmeler gerçekleştiril-
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miştir. Görüşmeye geçmeden önce katılımcıların izni dahilinde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ses kayıtları araştırmacılar tarafından hiçbir değişiklik yapılmadan yazıya dökülmüş, yazıya dökülen veriler bilgisayarda hazırlanan
görüşme formuna aktarılıp dökümler oluşturulmuş, ses kayıtları yeniden dinlenerek dökümler üzerinde doğruluğu
kontrol edilmiştir. Bu araştırmada görüşme sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analizde amaç, analizlerin düzenlenip yorumlandıktan sonra okuyucuya sunmaktır. Görüşmelerden
elde edilen veriler araştırmacılar tarafından okunduktan sonra, her bir soruya ait ham veriler araştırmacılar tarafından kod haline getirilmiştir. Kodlardan yola çıkarak15 tema oluşturulmuştur. Oluşturulan kod ve temalar bir
fen bilimleri öğretmeni tarafından gözden geçirilip düzeltmelere gidilmiştir. Daha sonra iki fen eğitimi uzmanı
tarafından kod ve temalar incelenerek son haline getirilmiştir. İç geçerliği artırmak amacıyla katılımcıların her
biriyle görüşmeye başlamadan önce onları rahatlatmak adına konuşulmuş ve görüşmeye hazır oldukları zaman
başlanmıştır. Elde edilen ses kayıtları yazıldıktan sonra katılımcıların her birine okutularak katılımcı teyidi sağlanmıştır. Güvenirliği artırmak amacıyla da bulgular yorum yapılmaksızın okuyucuya sunulmuştur. Verilerin analiz kısmında bahsedildiği gibi kodlamalar ve temalar bir fen bilimleri öğretmeni tarafından gözden geçirilerek
düzeltmelere gidilmiştir. Daha sonra alanında uzman iki fen eğitimcisi tarafından araştırmanın bulguları incelenerek dış güvenirlik artırılmıştır.Proje seminerinin öğretmenlere ne gibi katkılar sağlayacağı ile ilgili, katılımcılardan
K2, K3 ve K4 seminerlerde kendi yapacakları projeler için örnek projeler gösteriminin yapıldığını, K3 ve K4
seminerlerde örnek projeler incelendiğinde proje oluşturma sürecinin zor olmadığını ifade etmişlerdir. K1 ise projelerde meydana gelen ana değişikliklerden seminerde bahsedildiğini ifade etmiştir. Proje yarışmasında proje konusunu belirlerken, K4 öğrenci ilgilerini temel aldığını, K1 kendi ilgileri sayesinde proje konusunu seçtiğini, K3
hayatı kolaylaştırabilecek proje konularını seçtiğini ve K2 de maliyetin proje konusunu belirlemede etkili olduğunu ifade etmiştir. “Proje yarışmasının değerlendirme sürecini adil buluyor musunuz?” sorusuna K1, K2 ve K3
sürecin adil olmadığını, lobi faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. K4 ise sürecin adil olması konusunda
kolejlerden katılan öğrenci projelerinin aileleri tarafından yapıldığını, dolayısıyla sürecin adil olmadığını ifade
etmiştir. “Proje yarışması hakkında görüş, öneri ve istekleriniz var mıdır?” sorusuna K1 ve K3 proje yarışmasının
daha adil olmasını, K1 proje değerlendirilmesinde tarafsız jürilerin olması gerektiğini ve K2 de her proje yarışmasına katılanlara ek puan verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. K3 ayrıca proje oluşturulma sürecinin daha uzun
tutulmasını ve ürünle birlikte sürecin de önemli olmasını ve K4 de proje yarışması için iyi bir organizasyon olmasını ve projelerin okul, ilçe ve ilde sergilenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Öğretmenlerin proje çalışmasında yaşadığı güçlüklerle ilgili olarak zaman, mekân, maliyet sıkıntısı çektikleri ve materyal bulmada sıkıntılar yaşadıkları
anlaşılmaktadır. Katılımcılarının çoğunun ifade ettiği ortak düşünce zaman, mekân ve maliyet açısından yaşanılan
güçlüklerdir. Araştırmada elde edilen öğretmenlerin proje yarışmasında yaşadığı güçlükler daha önce yapılan çalışmalardaki bulgularla paralellik göstermektedir (Bolat, Bacanak, Kaşıkçı ve Değirmenci, 2014; Güven, 2013;
Tortop, 2013). Proje seminerlerinin öğretmenlere katkı sağladığı ve bu seminerlerde, proje yarışmasıyla ilgili bilgilendirildikleri, örnek projelerin gösterildiği ve ödül alan projelerin aslında zor olmadığının farkına varıldığı anlaşılmaktadır. Seminerin katkılarıyla ilgili katılımcıların en fazla dile getirdiği ilk üç görüş, proje örneklerinin bu
seminerlerde gösterilmesi, gösterilen bu örnek projeler sayesinde aslında proje oluşturmanın zor olmaması ve proje
ile ilgili bilgilendirilmedir. Bu çalışmada katılımcıların bahsettiği seminerlerin katkılarıyla ilgili proje örneklerinin
gösterilmesi bulgusu daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. (örn. Uzal, Erdem ve Ersoy, 2011).
Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında değerlendirmenin adil olması, baskının olmaması ve öğrenciye
daha fazla ödülün verilmesi gerektiği ön plana çıkmaktadır. Bu bulgular daha önceki çalışmalarda elde edilen
bulgulara paralellik göstermektedir. Tortop (2013) çalışmasında öğretmenlerin projeye katılımında okul idarecilerinin baskısının azaltılması ve objektif bir jüri değerlendirmesinin olması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında proje sürecine katılmada okul idarecilerinin öğretmenler üzerinde baskılarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortadan kaldırılması için, öğretmenlerin sürece gönüllülük esasına göre
katılmaları, okul idarecilerinin projeye katılacak öğretmenlere motive edici konuşmalar yapmaları önemli görülmektedir. Proje oluşturma sürecinde öğretmenlerin yaşamış olduğu zaman sıkıntısını gidermek için “Bu Benim
Eserim” proje yarışması için öğretim programına bir ders konulabilir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yapılabilmesi için, okullardaki alt yapının iyileştirilmesi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Laboratuar,
malzeme, materyal gibi eksikliklerin giderilmesi öğretmenlerin proje yarışmalarına katılımlarını olumlu yönde
etkileyeceğine inanılmaktadır.
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Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, özgür ve yalın
anlatım biçimi olan resmin önemi büyüktür (Yavuzer, 2011). Resim ve çocuk birbirini tanımlayan sürekli değişen
ve gelişen dinamik olgulardır, iletişimin en etkili ve önemli unsurlarıdır. Genel sanat eğitimi içinde hiçbir sanat,
resim kadar insanın kendini tanımlamasında, kanıtlamasında doğadaki varlıkların algılamasında ve betimlemesinde etkili olmamıştır. Çocuğun kişisel ve sosyal gereksinimleri bazı sanatsal sembolleri kavramalarıyla yakından
ilgilidir. Çocuğun dünyasında çizim ve boyama işlemleri sonucunda oluşan lekeler, belli belirsiz çizgi ve şekiller,
iletişimin ve kabul görmenin belirtileridir. Çocukların oluşturdukları bu sanatsal etkinlikler önceden planlanmayan
yeni veya aniden oluşan tanımlamalardır. (Artut, 2004). Yapılan her davranış, çizilen her çizgi, motor faaliyet,
çocuğun varoluşunun bir ifadesidir. Resim çalışmaları çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimini de etkiler. Çocuğun
yaptığı resimlerle onun iç dünyasına ulaşılabilir. Resimlerle yine çocuğun yine çocuğun kişilik yapısı anlaşılabilir.
Çevresinde neler yasadığının izleri görülebilir (Büyükekiz, 2009). Lowenfeld’e göre çocukların gelişim özellikleri
dikkate alındığında, onların sanatsal gelişim evreleri, bulundukları yaslardaki durumlarına göre beşe ayrılır (Artut,
2002). •Karalama Dönemi (2 – 4 Yas) •Şema Öncesi Dönem (4 – 7 Yas) •Şematik Dönem (7 – 9 Yas) • Gerçekçilik
(Gruplaşma) Dönemi (9 – 12 Yas) •Görünürde Doğalcılık Dönemi (12 – 14 Yas) İlkokul 1. sınıf öğrencileri sanatsal gelişim evreleri açısından Şematik Dönemde yer almaktadırlar. Bu dönemde çocuklar, pek çok denemeden
sonra, insan ve çevresi hakkında belli bir görüşe sahip olur. Bu görüş resmine belirli semalar seklinde yansır. Her
ne kadar, gerçek bir objenin herhangi bir şekilde çizimi, sema ya da sembol olarak nitelendirilse de, burada çocuğun ulaştığı, sürekli tekrarladığı ve hiç kimsenin bu görüşü değiştirmesi için etkileyemediği ‘şemadan’ bahsedilmektedir (Yavuzer, 2011). Somut işlem evresi olarak da adlandırılan bu dönemde çocuk çevresiyle somut ilişkilerden elde ettiği imgeleri usunda birleştirerek eski imgelerle yenileri arasında bağlaşım kurarak yeni bir sema
oluşturur. Artık resimlerinde görülen şemalar tanıdık, bildik şeylerdir. Bu semalar daha çok görsel ipuçları içerir.
Bundan sonra çocuk sürekli gerçeği arar (Kırışoğlu, 2002).Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirmek ve bunları yorumlamaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra
da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırma uygulamasının kasım ayında yapılmasından dolayı
öğrencilerin okuma yazma bilmedikleri ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin yeterince gelişmemiş olmasından
dolayı öğrencilerden resimler yoluyla kendilerini ifade etmeleri istenmiştir. Araştırmanın problemini “İlkokul 1.
sınıf öğrencilerinin okula yönelik görsel algısı nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemleri ise şu
şekildedir: 1.“Şehir merkezinde okuyan öğrencilerin okula yönelik görsel algısı nedir?” 2.“Köy okulunda okuyan
öğrencilerin okula yönelik görsel algısı nedir?” Araştırma uygulaması, 2014-2015 öğretim yılında Burdur il merkezinde bulunan Toki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ve Burdur merkeze bağlı köy okulu olan Vefik Kitapçıgil
İlkokulu’nda kasım ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örneklem yöntemi ile Toki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda bulunan 7 tane 1.sınıftan gönüllü olarak katılan 5 sınıfın öğrencileri ve Vefik Kitapçıgil İlkokulu’nda bulunan 2 sınıfın öğrencileri belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 105 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin okuma yazma bilmedikleri için okul ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan bir resim yapmaları istenmiştir. Öğrencilere resim kâğıdı
verilerek pastel boyayla resim yapmaları sağlanmıştır. Resimler bir ders saatinde çizilmiştir. Öğrenciler, araştırmacı tarafından resim yapmaları için teşvik edilerek ancak hiçbir müdahale olmaksızın resimlerini çizmeleri için
ortam düzenlenmiştir.İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını öğrencilerin yaptığı resimlerle incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda merkez ve merkeze bağlı köy okulu öğrencileri alt problem olarak ele
alınmıştır. Öğrencilerin resimleri, çizdiği mekana, dış mekanda ve iç mekanda resmini çizdiği nesnelere, , resmini
çizdiği kişilere ve öğretim materyaline ve resimde baskın olarak kullandığı renkler başlıkları altında toplanmış ve
buna göre değerlendirmeleri yapılmıştır. Şehir merkezindeki öğrencilerin resimlerinde dış mekana daha fazla yer
verdikleri, dış mekanda bahçe ve güneş resimlerine, iç mekanda ise sınıf resmine daha fazla yer verdikleri, okulu
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çok katlı olarak çizdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin resimlerinde öğretim materyaline yer verdikleri, en çok arkadaşlarının resmine yer verdikleri ve resimlerinde baskın olarak sıcak renkler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Merkeze bağlı köy okulunda ise öğrencilerin tamamının dış mekana yer verdikleri, dış mekanda
ise bahçe ve güneş resimlerine daha fazla yer verdikleri, okulu çok katlı olarak çizdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca öğrencilerin resimlerinde öğretim materyaline yer verdikleri, en çok arkadaşlarının resmine yer verdikleri
ve resimlerinde baskın olarak sıcak renkler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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Okuma, bireyin akademik hayatının en temel becerilerinden biridir. Eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda
seçilme ve yerleştirilmede kullanılan ölçme araçlarının, okumanın gücüne dayanması ve okumanın bilişsel faaliyetlerin temelini oluşturması, bu becerinin eğitimine odaklanılmasındaki ilk nedenlerdir. Uluslar arası sınavlarda
Türkiye’nin durumu, özellikle okuma eğitimi ile ilgili çalışmaların artmasına katkı sağlamıştır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), OECD tarafından düzenlenen, öğrencilerin, matematik, fen ve okuma becerileri alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği uluslararası bir eğitim araştırmasıdır. Bu araştırmayla,
OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları değerlendirilmektedir. Türkiye’nin de yer aldığı
PISA-2003’ün yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye; değerlendirmeye alınan 41 ülke içinde, okuma alanında
34. sırada yer almıştır. 2006 yılı PISA sonuçlarına göre; Türkiye “okuma” alanında 56 ülke arasında 37’nci olmuştur. Bu sonuçlar Türkiye’nin OECD ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde altında olduğunu göstermektedir. Üçüncü Öğrenci Değerlendirme Programı Okuma becerilerinin ağırlıklı olduğu (PISA) testinin sonuçlarına göre 2009 yılında değerlendirmeye alınan 65 ülke incelendiğinde Türkiye’nin okuma yeterliliğinde
41.sırada olduğu görülmüştür ( PISA 2009 Ulusal Ön Raporu). 2012 PISA raporuna göre Türkiye 65 OECD ülkesi
arasında Okuduğunu Anlama becerisinde 475 ortalama ile 42. sırada sıradadır. 2012 OECD ortalaması Okumada
496’ dır. 2012 PISA sonuçlarında Çin 570 ortalama ile okumada birinci sırada yer almaktadır. Federal Almanya
okumada 508 ortalama ile 19. sırada yer almıştır. Fransa, okumada 505 ortalama ile 21. sırada yer almıştır ( PISA
2012 Ulusal Ön Raporu). Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu (IEA)’nın Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesine (PIRLS) Türkiye de dahil olmak üzere 35 ülke katılmaktadır. Bu proje ile ilköğretim
4. sınıf (9 yaş grubu) öğrencilerimizin okuma becerileri, okuma alışkanlıkları gibi konular uluslararası standart
test ve anketlerle belirlenmekte ve projeye katılan ülkelerin verileri ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar
ortaya çıkarılmaktadır. PIRLS test ve anketlerinin uygulaması 2001 yılı Mayıs ayında; 62 ilden seçkisiz yöntemle
seçilen 154 ilköğretim okulunun 4. sınıflarında toplam 5390 öğrenciye yapılmıştır. Okuma Testi ve Öğrenci Anketinin yanı sıra öğrencilerin ailelerine, sınıf öğretmenlerine, okul müdürlerine de anketler uygulanmıştır. PIRLS
sonuçları ortalaması 500 standart sapması 100 olan bir standart puan formatında rapor edilmektedir. Bu puan sırasına göre Türkiye 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yer almıştır. Türkiye’nin standart puanı 449’dur. Türkiye’nin puanı uluslararası ortalamadan 51 puan (yaklaşık yarım standart sapma) daha düşüktür (PIRLS 2001
Ulusal Raporu). Sınavlarda alınan sonuçlar, özellikle okuma alanında çalışanlar için önemli bir araştırma konusu
olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalarda da öğrencilerin okuduklarını anlamada problemler olduğu (Sidekli, Yangın 2005), okuma hataları olduğu (Sidekli, 2010) sonuçlarına ulaşılmıştır. Savran (2004) çalışmasında, PISA soru
konseptinin “ezberci” sisteme göre yetiştirilen Türk öğrenci profiliyle örtüşmediğini belirtmektedir. Sınavlarda
öğrenci başarılarının düşük olmasının engellenmesi için Savran (2004)’ın belirttiği gibi öğrenciye her anlamda
kendini ifade etme fırsatının tanınması, ayrıca öğrenciye “öğrenmeyi öğrenme” ve “öğrenmekten zevk alma” bilincinin verilmesi gerekmektedir. Öğrenme ve okuma stratejilerinin öğretilmesi ve öğrencilerin bu stratejileri kullanmasına yardımcı olunması gerekmektedir. Belet ve Yaşar (2007), öğrenme stratejilerini kullanmanın okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirdiği ve öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin olumlu tutumlar geliştirmeleri
yönünde etkili olduğu sonucuna ulaşmış ve öğrenme stratejilerinin kullanıldığı öğretme-öğrenme sürecinin, sürece
dayalı olarak değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durarak, bu amaçla, uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmesini önermiştir. Okuduklarından anlam çıkarma, içsel bir süreç olduğundan, öğrencilerin anladıklarını kontrol
etmek zordur. Alanda yapılan çalışmalar tarandığında sesli düşünme stratejisinin, öğrencilerin anlama çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanıldığı görülmüştür (Fisher, Frey, Lapp, 2011). Fisher, Frey, Lapp (2011) öğretmen merkezli sesli düşünme stratejisinin, öğrencilerin okuma ve okuma stratejilerini geliştirmek için önerildiğini
belirtmektedir. İlkokul sınıflarında özellikle sınıf öğretmenleri, öğrencilerine model olmak amacıyla sıklıkla sesli
düşünme stratejisini kullanmaktadır. Bu çalışmada iyi okur olan ilkokul öğrencilerinin, sesli düşünme stratejisini
kullanması sağlanarak, okuduklarını anlama süreçlerinin betimlenebileceği düşünülmüştür. Clay (2005)’ e göre

1106

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
okuma, düşünme gibi karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşık sürecin eğitiminin nasıl verildiği ve niteliği hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için önemli bir konudur. Buna paralel olarak bahsedilen araştırmalardaki, araştırma
sonuçları öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama konusunda zorluklar yaşadıklarına işaret etmektedir. Bu sonuçlar, öğrencilerin okuma sırasında ve okuma sonrasında (Epçaçan, 2009) kullandıkları stratejiler ile öğrenme
stratejilerini geliştirme gerekliliğini açığa çıkarmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası sınavlara katılan öğrencilerin okuma eğitimleri üzerinde önemli etkiye sahip olan dönem, öğretimin birinci kademesindeki ilkokullardır. Bu nedenle özellikle iyi okur olarak kabul edilen ilkokul öğrencilerinin okuma sırasında ve sonrasında kullandıkları stratejilerin sesli düşünme stratejisi ile belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.Bu çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Durum çalışması, güncel bir olguyu gerçek hayattaki bağlamıyla, özellikle olgu ile bağlam arasındaki sınırlar tam olarak belirgin değilse, inceleyen ampirik bir araştırmadır (Creswell, 2013). Çalışma grubunda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Burdur Altınyayla
İlçesindeki bir ilkokulda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre iyi okur olarak belirlenen öğrencilerle çalışılmıştır. Öğrencilere sesli okutulmak üzere belirlenen
öyküleyici metinler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının okullarda okutulmasını uygun bulduğu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarından
seçilmiştir. Metinler ile ilgili soru havuzu, her sınıf düzeyinde Türkçe Programında yer verilen kazanımlar temel
alınarak oluşturulmuştur. Metinler ile ilgili soru havuzu, Eğitim Programları ve Öğretim ile Türkçe Eğitimi alanlarında çalışan iki uzmanın görüşü alınarak düzenlenmiş, çalışma grubunda yer alan öğrencilerden farklı olarak,
her sınıf düzeyinde ikişer öğrenci ile ön uygulama yapıldıktan sonra metin sorularına son şekli verilmiştir. Okurun,
nasıl ve neye dayanarak anlam oluşturduğu ve metinle ilgili soruların cevabına nasıl ulaştığını belirlemek amacıyla
sesli düşünme stratejisi kullanılmıştır. Öğrencilere, okuma çalışmasını nasıl yapacaklarına ve soruları nasıl yanıtlayacaklarına ilişkin yönerge verilmiştir. Öğrencilere metni bir defa sesli, bir defa sessiz okuyabilecekleri, anlamadıkları takdirde üçüncü okumaya da izin verileceği, söylenmiştir. Sonra öğrencilere metin ile ilgili sorular verilmiştir ve öğrencilerden soruları yanıtlama işlemini sesli olarak yapmaları istenmiştir. Araştırmacı, öğrenciye
metin ile ilgili soruları yanıtlarken ya da yanıtladıktan sonra öğrencinin izlediği aşamalar ile ilgili sorular yönlendirmiştir. Uygulama sırasında araştırmacı tarafından notlar alınmış bunun yanında veri kaybını önlemek için de
ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.Araştırmada ilkokul düzeyinde öğretmenleri tarafından iyi okur olarak tanımlanan öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama süreci betimlenmeye
çalışılacaktır. İyi okurların okuma ve öğrenme stratejilerini kullanıp kullanmadığı, kullanıyorlarsa da hangi okuma
ve öğrenme stratejilerini kullandıkları belirlenecektir.
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Okurun Beklenti Ufkunun Tespit Edilmesinde Alımlama Estetiği Kuramının Uygulanması Üzerine Bir
Çalışma

Hacer ULU
MEB

Okuryazarlık araştırmalarında algılama boyutu 1960’ ların sonuna kadar önemli bir rol oynamamıştır (Berg, 1997).
Bu yeni paradigmanın merkezindeki bakış açısı okuryazarlık çalışmalarına yeni bir yorum getirebilmektir. Alman
ya’da Konstanz Üniversitesi’nde gelişen alımlama estetiği kuramının ilk temsilcileri arasında Wolfgang Iser ve
Hans R. Jauss yer almaktadır (Zapf, 1990). İki araştırmacı alımlama estetiğinde okurun rolüne ilişkin benzer yorumlar getirseler de bazı temel noktalarda araştırma alanları arasında farklılıklar mevcuttur. Wolfgang Iser, Jauss’a
göre daha sınırlı bir alanda çalışmıştır. Jauss, sosyal ve doğal yaşamın konuların algılanmasıyla tarihsel süzgeci
bütünleştirirken, Iser ilk olarak okurun metinlerle nasıl bir ilişki kurduğuyla ilgilenmiştir (Shi, 2013). Iser’in alternatif bakış açısı, okuma sürecinde sonuçtan ziyade sürece daha fazla odaklanmayı içermesidir (Holub, 2013,
s.155). Alımlama estetikçileri, metindeki ipuçları bir araya getirerek okur, metin ve yazar arasında dinamik bir
etkileşimin olduğunu savunmuşlardır (Holub, 2013; Rush, 1997). Goldstein’e (2001) göre kurulan bu etkileşim
bireylerin sosyal yaşamıyla bütünleşmelerini sağlar. Bu ilişki okuru pasif durumdan aktif duruma taşımaktadır
(Rush, 1997). Iser, okurun anlam kurma sürecinde deneyimlerinin etkisi olabileceğini vurgulamıştır. Maulde De
Man’a göre Jauss’un ‘‘deneyim ufku’’ kavramı metinlerin yapısı, yorumlama becerisi ve okuryazarlık geçmişi
arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır (Holub, 2013). Sonuç olarak bir anlatının farklı kişiler tarafından farklı şekillerde algılanması ve yorumlanması alıcıların eğitim seviyeleri, toplumdaki yerleri, yaş, cinsiyet ve din gibi kimlik
bilgileriyle ilgili olduğu kadar alıcıların o anki ruh durumları ya da hazırbulunuşluk düzeyleri ile de bağlantılıdır.
Bu, şu demektir: Aynı anlatıyı farklı alıcılar farklı yorumlayabilecekleri gibi, aynı anlatıyı aynı alıcılar farklı zamanlarda farklı yorumlayabilirler. (Günay ve Koca 2009: 9; akt. Tüzel ve Kurudayıoğlu, 2013). Bu noktadan
hareketle bu araştırmada şu soruya yanıt aranmıştır: 3. sınıf öğrencilerinin metni alımlamaları arasında farklılık
var mıdır? Yapılan çalışma okuma sürecinde metinle okur arasındaki bağlantıyı kurması açısından önemlidir.
Amaç Çalışmanın genel amacı, aynı anda aynı metin ile karşılaşan okurun metni alımlamalarının ve metin karşısındaki beklenti ufuklarının tespit edilmesidir. Genel amaca bağlı olarak elde edilen bulgulardan hareketle alımlama estetiği kuramına yönelik kuramsal açıklamalar yapmak çalışmanın diğer bir amacıdır. Araştırmada nitel
araştırma desenlerinden kuram oluşturma (grounded theory) yaklaşımı kullanılmıştır. Kuram oluşturma yaklaşımı,
anlamlara ve yaşantılara odaklanıp yeni açıklamalar yaparak kuramsal açıklamalara gitmek amacıyla kullanılır
(Yıldırım ve Şimşek 2006: 76). Araştıranın yukarıda sayılan amaçları göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma
için kuram oluşturma yaklaşımının uygun olduğu düşünülmektedir. Araştırma Grubu Araştırma grubunda yer alan
katılımcılar, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (conveninence sampling) yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi, araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amacıyla araştırmacıların kendilerine yakın ve erişilmesi kolay olan gruba yönelmesini gerektirir (Yıldırım ve Şimşek
2006: 113). Çalışmanın örneklemini Afyonkarahisar’da MEB’e bağlı bir kurumda bulunan 34 kişiden oluşan 3.
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri Toplam Aracı Araştırma amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için önceden hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan bir form veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. La Fontaine’nin (2014)
“Kaplan’ın Krallığına Son Veren Yavru Aslan” adlı fablın bir bölümü yer almıştır. Veri toplama aracına fabla
alınacak kısmının tespit edilmesinde yarım hikâye tekniği kullanılmıştır. Fablın geri kalan kısmı ile ilgili okur
beklentilerinin neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla katılımcılara bazı sorular yöneltilmiştir. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın daha önceden belirlenen bir kavramsal çerçevesinin olması durumunda betimsel analiz kullanmak araştırmacılara avantaj sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu anlamda çalışmanın alımlama estetiği kuramına dayanarak gerçekleştirilmiş
olması, betimsel analiz tekniğinin tercih edilmesinde etkili olmuştur.Öğrencilerin verdikleri cevaplar raporlaştırılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın bulgularından hareketle kuramsal açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda aynı anda aynı metinle karşılaşan okurların metni alımlamaları ve metinden beklentileri (beklenti ufukları) birbirinden faklıdır. Beklenti ufuklarının farklı olması sonucunda fablın sonucuna ilişkin yapılan
yorumlar öğrencilerin zıt ufuk farklılaşması sürecini yaşadıklarını ortaya koymuştur. Okurların hayvan karakterlerine ilişkin beklentileri hayvanların gerçek yaşamdaki özellikleriyle örtüşmektedir. Örneğin; fablda hayvanların
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karakterleri ve sahip oldukları özelliklerle ilgili bilgi verilmemiştir. Karakter yorumlamalarını öğrencilerin okudukları fabla göre yapmaları beklenmektedir. 34 öğrenciden 17 öğrenci aslan karakterine ilişkin yorumlarında
aslanın kahraman, güçlü ve akıllı olduğunu belirtirken; 11 öğrenci yırtıcı bir hayvan olduğunu belirtmiştir. Kaplan
karakterine ilişkin yorumlarda ise 15 öğrenci kaplanın hızlı, güçlü ve akıllı olduğunu belirtmiştir. Sonuç Tüzel ve
Kurudayıoğlu’na (2013) göre beklenti ufku açısından bakıldığında okurun “okuma hafızasında” yer alan deneyimler doğrultusunda metinden beklentileri farklılık gösterebilmektedir. Alımlama estetiği açısından bu bilgi işleme
sürecine bakıldığında, okurun “okuma hafızasında” yer alan deneyim, bilgi ve durumların onun yeni okumasındaki
alımlamalarını etkileyebileceği sonucu çıkartılabilir. Ekiz’e göre (2007) alımlama estetiğinin temel kavramlarından beklenti ufku kavramının da edebi bir metnin yorumlanmasında tek başına yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle
edebi bir metnin yorumlanmasında, okuru aktif kılan metinlerarasılığa da başvurulması metnin somutlandırılmasına açıklık getirecektir.
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This paper argues that traditional and government-run schooling systems are deteriorating structures badly in need
of change to make them more demand-oriented and equitably acceptable systems. Achieving efficiency, equity,
diversity, relevance, accountability and quality has been a real challenge for the education systems all around the
world. The idea of design thinking and innovation may be a response to the changing needs of knowledge-based
economies grounded in the globalization and international competition. Because the over insistence to offer
supply-side “free public” education seems to have reached its marginal utility level in Turkey. Some more community involvement, in the state-run public schools, is needed to foster accountability and efficiency. This involment may be in the form of public-private partnership. The rationale behind this idea is that the private sector can
achieve equal or better levels of educational service with lower costs than pure public sector provision. Education
is a suitable vehicle to attack diverse problems related to social, political and economic spheres in a developing
country, because it is the driving engine for economic growth and social welfare. Therefore, education is always
a productive ground to implement innovative and transformative ideas. Innovation is simply defined as the creation
of ‘new combinations of existing resources’ (Fagerberg, 2005, p. 6). In this sense innovation, in essence is about
the adotion of newness to create added value or profit over a system, policy program, device, process, product or
service (Damonpour, 1992, p. 376). Schumpeter is perhaps the most important theorist of innovation in organizational literature. He is also well known for making the the most explicit connection between innovation and finance. He described finance as ‘fundamentally necessary’ to carrying out new combinations Schumpeter (1981,
70). Reversing the pathways, through which financial sources are utilized, may have an innovative impact to transform the education system pervasively. Because the method finance is used, is considered central to the driving of
different forms of innovation (Dallyn, 2011, p. 297). The purpose of this study is to analyze possible sources and
pathways in fostering “disruptive innovation” in Turkish public schooling system in administrative and curricular
spheres to provide useful perspectives for researchers and policy makers. Quasi-market models are also examined
to gain insight into alternative schooling systems, embracing public-private partnership and remodeled use of financial resources. An alternative local model, Design-Establish-Operate and Maintain (DEOM) is introduced.The
methodology of the study is descriptive and exploratory in nature and based on related literature survey and international education comparisons. Major analysis will be made on the shortcomings of the existing financial models
in Turkish education system and their possible outcomes as low level student achievement, especially in the internationally recognized PISA examinations. Existing literature on the rates of return to education in Turkish context
will also be examined to gain insight into the efficiency of the use of financial and human investment into Turkish
education to understand how much free is the so called “free public education” in Turkey. The methodology in
devising innovative ideas and their implementation process in educational contexts will be presented. Analyses
will be made on the actual meaning of educational innovation and decentralization, associated with efficiency,
equity, accountability, quasi-market model and modern educational finance approaches. Choice, competition and
accountability, as key issues on the way to a system-wide disruptive innovation in the state-run schools, will be
discussed with reference to Milton Friedman’s and Joseph Schumpeter’s seminal works. This exploratory study
examines the role of private sector in the formal provision of primary and secondary education to provide for a
framework for analysis of a low-end disruptive innovation may that may bring the “value creation” for a great
majority of education clientele in Turkey.Findings suggest that replacing top-down planning of the “assumed educational needs” with the “actual bottom-up demands” would be a pathway to spread disruptive innovation throughout the education system. One of the shortcomings of the Turkish education system is that there is no freedom of
choice on the part of parents sending their children to state-run schools. On the contrary, right after birth and
registration to the national census data-base, a baby is appointed to a prospective nearby school in his/her family
neighborhood. This “state-chosen” school can only be changed if the family moves to another neighborhood or
takes a private school alternative. Moreover, state-run schools are never accountable for their disposals in curricular, administrative or supervisory issues to their parents. Without ‘freedom to choose’, school options will be
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limited with two mainstream options; on the one end, low quality and seemingly free public schools, on the other
end seemingly high quality and expensive private schools. There is no alternative in between to suggest “intermediary” schooling options to middle-income and low-income families that make up great majority of the education
market clientele. A low-end disruptive innovation may bring about “the value creation” for this neglected majority.
The real challenge is that, parents and students both as clients and providers of the finance educational services
should be included in the decision-making circles coupled with the school choice and school autonomy.
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Sınıf söylemi geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir araştırma konusu olarak önemli bir yere sahiptir. Geçmişte
öğretmenlerin çokça konuştuğu sınıflar bulunurdu ve öğrenciler bu sınıflarda yalnızca bir dinleyici görevinde idiler. O dönem, öğretmeni iyi dinleyen, söylediklerini not alan, tahtadaki bilgiyi defterine aktaran öğrenci iyi bir
öğrencidir ve bu öğrenci bütün bunları yapmayanlara göre konuyu daha iyi öğrenir şeklinde bir algı mevcuttu. Bu
algı günümüzde de yok olmuş değildir ve dünyanın birçok bölgesinde öğretme ve öğrenmeye dair böylesi bir algı
hala bulunmaktadır. Örneğin, yakın geçmişte yayınlanan TIMSS 1999 raporuna göre, kendi öğrencileri ile karşılaştırıldığında, sekizinci sınıf matematik öğretmenlerinin sınıfta daha fazla oranda konuştukları görülmüştür (Hiebert, et al. 2003, ss.109-110). Söz gelimi, Hong Kong’da öğretmen-öğrenci söylem oranı 16/1, Avustralya’da 9/1,
Çek Cumhuriyeti’nde 9/1 ve ABD’de 8/1 gibi yüksek oranlarda olduğu görülmüştür. Öte yandan, az orandaki
öğrenci söylemlerinin % 91’inin kısa cümle parçalarından oluştuğu ve 10 kelimeyi aşmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin bu şekilde bir öğretim yönteminin tercih etmelerinin başlıca nedeni ise konuşma yoluyla bilginin öğrenciye aktarılabileceği inancına sahip olmalarındandır. Bir başka ifade ile, bilginin aktarılabilen bir şey olduğu
inancı, öğretmenlerin sınıfta daha fazla söz hakkı almaları ve daha fazla konuşmalarına neden olmaktadır. 1998
yılında Sfard yeni bir yaklaşımın dünyada popülerlik kazandığına dikkatleri çekti. Bu yaklaşımın adı Katılım Paradigmasıydı. Aktarımcı görüşten farklı olarak, katılım görüşüne göre, öğrenme bireyin sosyal aktivitelere katılımı
ile ancak gerçekleşebilir (Vygotsky, 1978). Bu yaklaşımda birey pasif bir bilgi alıcısı olmayıp bilgi inşa sürecinde
aktif bir katılımcı rolündedir. Bir başka ifade ile, bu yaklaşımda birey sosyal aktivitelere katılarak, bulunduğu
toplumsal grubun dilini, değerlerini ve kültürünü öğrenir. Örneğin, özel kavramları ya da sembolleri (kare, dikdörtgen, eşitlik, pi, ∞, x, vb. ) ile matematik bilimi hususi bir dil ve kültüre sahipken, benzer biçimde özel kavramları ve sembolleri (konsantrasyon, kimyasal denge, reaksiyon, pH, Ka, vb.) ile kimya bilimi ve diğer bütün bilimler
hususi bir dil ve kültüre sahiptirler. Dolayısıyla, bu görüşe göre öğrenme kültürel bir gelişimdir. Baktin’e göre
bireyler arasında oluşacak bu kontak ve diyalog ise ancak içsel ikna edici (diyalojik) bir söylem sonucunda gerçekleşebilir (Wertsch, 1998, s. 66) ve diyalojik söylem anlama olgusunun ortaya çıkmasına ya da anlaşılırlığa
neden olur (ibid. 1991, s. 73).Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı ile veriler elde edilmiştir. Bu başvurunun özet
bölümünde örneklem ve veri toplama yöntemi hakkında detaylı bilgi verildiğinden dolayı bu bölümde veri analizinin nasıl yapıldığı üzerinde durulacaktır. Videoya kaydedilen dersler yazılı döküman haline getirilerek aşağıda
verilen otoriter ve diyalojik söylemlere ait kod tanım tablosuna (Tablo 1’e) göre analiz edilmiştir. Bu analiz yönteminde ham verilerden kodlar oluşturmak yerine, var olan kodlara göre veriler analiz edilmektedir (Deductive
approach bkz. Patton, 2001). Tablo 1. Otoriter ve diyalojik söylemlere ait kod tanım tablosu Kategoriler ve Kodlar
Kod tanımları 1. Otoriter Söylem Kodları 1.1.Doğruya yönlendirme Öğretmenin öğrencilere bilimsel bakış açısını sunduğu, öğrencilerden bilimsel bakış açısını istediği, bilimsel bakış açısı ile açıklamalar yapmalarını
istediği, öğretmenin öğrencileri bilimsel bakış açısını bulmaları için ipuçları vererek yönlendirdiği, beklediği yanıtları öğrencilerden istediği ya da kendisini onaylatmayı istediği durumlar, 1.2. Yargılama Öğretmenin öğrencilerin yanıtlarını bilimsel anlayış ile karşılaştırdığı ve bu anlayışları doğru ya da yanlış şeklinde yargıladığı, bu
anlayışlarda düzeltme ya da eklemelere gittiği durumlar, 1.3. Reddetme Öğretmenin bilimsel anlayış dışında olan
öğrencilerin kendilerine ait yanıtlarını ihmal ya da görmezlikten geldiği durumlar, 2. Diyalojik Söylem Kodları
2.1. Fikir Açıklama
Öğretmenin belirli bir bağlam üzerinden öğrencilerden bireysel fikirlerini istediği, düşüncelerini açıklamalarını istediği, alternatif fikirlerini istediği, tahtada bu fikirleri listelediği durumlar, 2.2. Tarafsızlık Öğretmenin öğrenci yanıtlarını dinlediği, tekrarladığı ve yargılamadığı durumlar, 2.3. Kullanma Öğretmenin öğrenci fikirlerini kullandığı ya da bilimsel açıklama ile ilişkilendirdiği durumlar, Eğitim öncesi ve sonrası
öğretmenlerin diyalojik söylemlerindeki değişimi görmek amacıyla her bir öğretmenin diyalojik söylemlerinin
yüzdeleri hesaplanmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin söylemlerinde görülen bu gelişimin istatistiksel olarak
anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Çalışmamızda aynı denekler üzerinden tekrarlı
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ölçüm yapıldığı için toplanan verilere ilişkili örneklemler için t testi uygulanmıştır.Öğretmenlerin söylemlerinde
görülen bu gelişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Çalışmamızda aynı denekler üzerinden tekrarlı ölçüm yapıldığı için toplanan verilere ilişkili örneklemler için t testi uygulanmıştır. Ancak ilişkili örneklemler için t testinin uygulanabilmesi için bağımlı değişkene ait puanların en az
aralık ölçeğinde olması ve ilişkili ölçüm setine ait fark puanları normal dağılım göstermelidir (Büyüköztürk,
2005:67). Bu araştırmada kullanılan veriler öğretmenlerin eğitim öncesi ve sonrası sınıf içi uygulamalarından aldıkları puanların ortalaması olduğu için oran ölçeğindedir. Öğretmenlerin eğitim öncesi ve sonrası ortalama puan
farklarını normal dağılım özellikleri gösterip göstermediğini belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Buna göre
Shapiro-Wilk testinin sonucu 0.05 düzeyinde anlamlı çıkmamıştır. Bu sonuç mevcut verilerin dağılımı ile normal
dağılım arasında fark olmadığını göstermektedir. Bir başka ifade ile veriler normal dağılım özellikleri göstermektedir. Bu durumda bu veriler ilişkili örneklemler için t testine uygun bulunmuştur. Eğitime katılan 17 sınıf öğretmenin eğitim öncesi aldıkları puanların ortalaması 4.71, eğitim sonrası aldıkları puanların ortalaması 39.47’dir.
Buna göre öğretmenler eğitim sonrasında eğitim öncesine göre daha yüksek bir ortalama puanı almışlardır. Öğretmenlerin eğitim öncesi aldıkları bu puanlar ile eğitim sonrası aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur [t = -5.07, p < 0.01 ]. T-testi sonucunun negatif olması gelişimin eğitim sonrasında gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca, etki büyüklüğü 1.23 (> 0.80) olarak bulunmuştur. Bu durum verilen eğitimin öğretmenler üzerinde geniş aralıkta bir etki büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışma
sonunda hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin diyalojik söylemleri üzerine pozitif yönde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.
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Hacettepe Üniversitesi

Sosyal bir süreç olan, formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılan eğitim; hız kesmeden ilerleyen bilgi ve teknolojiye ülkelerin ayak uydurması, sosyal değişimin ve gelişimin sağlanması, içinde bulunduğumuz 21.yy insanının
sahip olması gereken özelliklerin bireylere kazandırılması için gerekli bileşenlerin en önemlisidir. Bahsi geçen 21.
yy nitelikli insanından kasıt, hazır bilgiyi alıp depolamaktan ziyade bilgiye ulaşmak için araştırıp sorgulayan, bu
süreçte bilimsel süreç becerileri dediğimiz gözlem yapma, sınıflama, verileri kaydetme ve yorumlama gibi becerilerini kullanan ve geliştiren, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip, kendi öğrenmelerinden sorumlu, yenilik ve gelişmelere açık bireylerdir. Bu becerilere sahip bireylerin yetiştirilme sürecinde pek çok faktör etkili olmaktadır. Bunlardan ilki okullardır. Bireylere kazandırılacak bilişsel, duyuşsal ve
psiko-motor davranışlar formal yolla okulda kazandırılır (Çalışkan, 2009). Dünya’nın hemen her ülkesinde olduğu
gibi Türkiye’de de yükseköğretimini tamamlamış bir birey yaşamının yaklaşık on altı senesini bir fiil okula devam
ederek geçirmektedir. Eğitim öğretim sürecinin en önemli bir diğer sacayağı ise öğretmenlerdir. Eğitim politikalarını uygulamaya koyan ve uygulama biçimleri ile bu politikaları etkileyen, eğitim hizmetlerine anlam katan,
eğitimi işlevselleştirip ona ruh veren ve eğitimin hizmetlerinin başlatıcısı, geliştiricisi, uygulayıcısı olan öğretmenler eğitim sistemlerinin vazgeçilmez öğesidir (Mete, 2013). Eğitim öğretim sürecinin bir çıktısı olan öğrencilerin,
ülkeler tarafından eğitim vizyonları temel alınarak oluşturulan amaçlara ulaşabilmesi için sürecin bir diğer öğesi
olan öğretmenlerin kalite ve yeterlikleri en üst düzeyde olmalıdır. Bir öğretmenin kendi kalite ve donanımı çerçevesinde bireyler yetiştirebileceği sayıtlısından hareketle aranan niteliklere sahip bireylerin ancak bahsi geçen niteliklere sahip öğretmenler tarafından yetiştirilebileceği söyleyenebilir. Öğretmenlerin, verimli toplumların oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduklarını, dolayısıyla öğretmen yetiştirme sisteminin titizlikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğu bilinmektedir. Bu bilinçle, ülkemizde öğretmenlik mesleğine olan ilginin azalması, öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olan öğrencilerin mesleğe başlamada sıkıntı çekmesi, mezun öğretmen profilinin beklenen verimli bireylerle tam anlamıyla örtüşmemesi, öğretmen yetiştiren kurumlarda teori ile
uygulama arasında bağlantının istenilen düzeyde kurulamaması gibi olumsuzlukların altında yatan nedenleri açığa
çıkarma, eğitim sistemleriyle isimlerinden söz ettiren ülkeler de benzer durumların yaşanıp yaşanmadığını ve hangi
önlemlerin ya da uygulamaların yaygın olduğunu görme ihtiyacından hareketle planlanan bu araştırma da, OECD
tarafından yapılan PISA ve IEA tarafından yürütülen TIMSS gibi uluslararası platformlarda yapılan, öğrencilerin
fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri gibi becerilerini ölçerek ülkelerin dünya çapında
hangi düzeyde olduklarını ve yapılan eğitim reformlarının etkililiğini anlamasına olanak sağlayan projelerde hatrı
sayılır başarılar elde eden ülkeler arasından belirlediğimiz yedi ülkenin ve Türkiye’ nin fen öğretmen yetiştirme
programlarını incelemek amacıyla, ülkelerin öğretmen yetiştirme sisteminin karşılaştırmalı analizini; araştırmacılar tarafından ortak olarak belirlenen ölçütler (ülkelerin öğretmen yetiştirmeden sorumlu kurumları, öğretmen yetiştiren kurumları, öğrencilerin öğretmen yetiştirme programlarına giriş koşulları, öğretim süreleri, öğretmenlik
uygulamaları, mezuniyet koşulları, öğretmenlik mesleğine atanma koşulları, öğretmenlik mesleğinin statüsü, çalışma ve yaşam koşulları, hizmet içi eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları) bazında yaparak “Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sisteminin, ele alınan diğer ülkelerdeki öğretmen yetiştirme sistemlerinden farklılıkları ve eksiklikleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu hususta ülkelerin eğitime ayırdıkları GSMH oranları, ülkelerin
sosyo-kültürel yapıları(nüfus, yaşayan milletler, benimsenen dini inançlar, konuşulan diller), okuryazar oranları
ve ülkelerin temel eğitim hedefleri de incelemeye alınarak bu faktörlerin öğretmen yetiştirme sistemine etkisinin
olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçlar neticesinde de ülkelerin öğretmen yetiştirme sisteminde öne çıkan başlıklardan hareketle, Türkiye’de uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme sisteminde ki eksikliklerin kapatılması ve zayıf yönlerin güçlendirilmesi hususunda ne gibi çalışmalar yapılabileceğine dair görüş
geliştirme çalışmaları yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, program hazırlayıcılara uluslararası sınavlarda başarı
elde eden ülkelerin öğretmen yetiştirme programları hakkında karşılaştırmalı bilgiler ve öneriler sunması açısından
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önemlidir.Bu çalışma, nitel araştırma tekniklerinden birisi olan içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. İlk olarak
araştırmacılar hangi ülkelerin incelemeye alınarak ülkemiz öğretmen sistemi ile karşılaştırmalı analizinin yapılması gerektiğine dair görüşlerini ifade etmişlerdir. Yapılan tartışma ve öne sürülen görüşler dikkate alınarak çalışma kapsamında incelenecek ülkelere karar verilmiştir. Ülkelere karar verilmesinin ardından, araştırmanın hangi
tarama ve seçim ölçütleri bazında gerçekleştirileceğine dair araştırmacıların görüşleri yazılı olarak istenilmiştir.
Daha sonra hangi tarama ve seçim ölçütlerinin araştırmada yer alması gerektiği tartışılarak bu hususta son karar
verilmiştir. Öğretmen yetiştirme kurumlarının kalitesine yön veren etmenler, öğretmenlere verilen önem, öğretmen
yetiştirmede izlenilen yöntem ve teknikler gibi temel ölçütler belirlendikten sonra ülkelerin öğretmen yetiştirmeden sorumlu kurumları, öğretmen yetiştiren kurumları, öğrencilerin öğretmen yetiştirme programlarına giriş koşulları, öğretim süreleri, öğretmenlik uygulamaları, mezuniyet koşulları, öğretmenlik mesleğine atanma koşulları,
öğretmenlik mesleğinin statüsü, çalışma ve yaşam koşulları, hizmet içi eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları
olmak üzere on bir tane ölçüte yönelik araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, öğretmen yetiştirme
sistemlerinin ele alındığı çalışmaların yayımlandığı YÖK veri tabanı, elektronik makalelerin ve kitapların veritabanları, basılı dergi ve kitaplar ile söz konusu ülkelerin ilgili kurum kuruluşlarının resmi web siteleri taranmıştır.
Bu tarama, “öğretmen yetiştirme sistemleri”, “öğretmen eğitimi”, “öğretmen yetiştirme programları” ve “karşılaştırmalı eğitim araştırması” anahtar sözcükleri temel alınarak yapılmıştır. Sonuç olarak ülkeler ve eğitim sistemleri
hakkında basılı, görsel ve elektronik kaynaklara ulaşılmıştır. Tarama sonucu elde edilen veriler, çalışmanın amaçları doğrultusunda belirlenen ölçütlere göre analiz edilmiş, bulgular tablolar halinde sunulmuştur.İncelenen ülkelerde öğretmenlik mesleğinin statülerinin birbirinden farklı olması, buna bağlı olarak da öğretmen maaşlarının,
çalışma ve yaşam koşullarının değişkenlik göstermesi gibi faktörlerin, öğrencilerin öğretmenlik mesleğini seçmesinde etkili olduğu muhtemel sonuçlardandır. Öğretmenliğin, statüsü yüksek bir meslek olarak görüldüğü ülkelerde ülkenin en başarılı öğrencilerinin bu mesleği tercih etmesi, öğretmen yetiştirme sisteminin kalitesini ve verimliliğini doğal bir sonuç olarak artıracağı düşünülmektedir. Öğretmen yetiştirme sistemlerinde ülkeler bazında
farklılıklara yol açan ve başarıyı getiren bir diğer etmen olarak ise öğretmenlik uygulamaları düşünülmektedir.
Örneğin, ülkemizde bir yılda tamamlanan öğretmenlik uygulamalarına Finlandiya’ da tüm lisans eğitimine dağılacak şekilde yani dört yıl süreyle yer verilmektedir. Bu durumun Finlandiya lehine bir sonuç doğuracağı tahmin
edilmektedir. Ülkeleri nitelikli öğretmen yetiştirme anlamında öne taşıyacağı düşünülen diğer faktörlere örnek
olarak hizmet içi eğitim, eğitime ayrılan gayri safi milli hasıla oranı, mezuniyet ve mesleğe başlama koşulları
verilebilir. Şöyle ki; ülkemizde mesleğe atanma koşulu olarak sadece merkezi olarak yapılan bir sınav sonucu baz
alınırken, Finlandiya ve Kore’ de öğretmenlik mesleğine girişte yazılı sınavın yanında özyeterlik, motivasyon gibi
duyuşsal özelliklerini de ölçen sınavlar ve mülakatların yapılmaktadır. Yukarıda bahsi geçen bu etkenlerin hepsinin, ülkeleri öğretmen yetiştirme sistemi adına farklılaştıracağı ve kimi ülkeleri bu alanda öne çıkaracağı muhtemel
sonuçlar arasındadır.
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Toplumların, günümüz dünyasının sosyal, ekonomik, teknolojik alanlarda meydana gelen değişikliklere ayak uydurarak devamlılığını sağlaması, uzmanlık alanında kendini güncel bilgi ve becerilerle donatmış bireyler sayesinde
mümkün olabilmektedir. Bunu sağlamanın tek yolu ise bireyleri etkin, kaliteli ve doğru planlanmış bir eğitimden
geçirmektir. Diğer alanlardan farklı olarak eğitim alanında yapılan değişikliklerin sonuçları uzun vadede ortaya
çıkmakta dolayısıyla bu durum bu alanda yapılan planlamaların dikkatli bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında elde edilen başarı çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. PISA ve TIMMS
gibi uluslararası sınavlar sonucunda öğrenci başarılarının istenilen düzeyde olmaması ve hızla değişen dünya şartları nedeniyle birçok ülke, eğitim sistemleri üzerinde zaman zaman değişikliklere gitmektedir. Öğrenci başarısı
temel alındığında öğretim programı, eğitim sistemi, öğretmen yetiştirme politikaları eğitim alanındaki başarıyı
etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Bu nedenle ülkemizde de eğitim kalitesi ve öğrenci başarısını artırmak,
öğrencilerin güncel öğretim yöntemlerinden etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamak ve öğrencilerimizin başarısını uluslararası standartlarda istenen seviyeye çıkarmak amacıyla yukarıda bahsedilen faktörler üzerinde zaman
zaman reformlar yapılmıştır. Bu çalışmada bu faktörlerden biri olan öğretmen yetiştirme üzerinde durulmaktadır.
Geçmişten günümüze gelinceye kadar ülkemizdeki öğretmen ihtiyacını karşılamak için çeşitli yollara başvurulmuştur. Günümüzde ise diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelerin
eğitim fakülteleridir. Bunun yanında, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar, Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı’nda belirtilen alanlarda öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda eğitim almakta olan öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına bakış açılarını metafor analizi ile incelemektir. Kavram olarak metafor,
bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği
güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilmektedir (Saban, Koçbeker ve Saban, 2006). Eğitimde ve diğer bilimlerde araştırmacılar ve uygulama alanında çalışanlar farkında olmadan alanlarında ortaya çıkan metaforik örüntüler
ve imgeler tarafından yönlendirilmektedir (Martinez, Sauleda & Huber, 2001).Araştırmanın Türü: Araştırma var
olan durumu olduğu gibi betimlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalarda, bireylerin çalışılan
kavram yada duruma ilişkin olarak tutum veya davranışlarının açığa çıkarılması amaçlanır (Creswell, 2008). Öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile ürettikleri metaforlar
nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışma Grubu: Çalışma, 2014-2015 eğitimöğretim yılı bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda eğitim
almakta olan 300 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri Toplama Aracı: Çalışmada veri toplamak amacıyla kullanılan araç iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin cinsiyet, mezun oldukları bölüm gibi bir
takım demografik bilgilerin istendiği sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırmanın esas verisini elde
etmek için katılımcılardan; “Öğretmen .…............. gibidir, çünkü ………………” ve “Öğrenci …………… gibidir, çünkü ……………” ifadelerini tamamlamaları istenmiştir. Geliştirilen aracın pilot uygulaması öncelikle on
kişilik bir formasyon grubuna yapılarak, ifadenin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Pilot
uygulamadan ifadelerin anlaşılmasında bir sorun olmadığı belirlendikten sonra veri toplama aracı çalışma grubuna
uygulanmıştır. Öğretmen adaylarına çalışma hakkında ayrıntılı bilgi ve örnekler verilerek metaforları nasıl yapacakları anlatılmış, öğretmen adayları bilgilendirilmiştir. Verilerin Analizi: İçerik analiz sonucunda pedagojik formasyon programına kayıtlı öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramları ile ilgili sahip oldukları metaforlar ve bu metaforların oluşturduğu kavramsal kategoriler belirlenmiştir. Öncelikle tüm formlar teker teker okunarak metaforlar belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan metaforlardan temalar (kavramsal kategoriler)
oluşturulmuştur. Bu işlem iki uzman tarafından ayrı ayrı yapılarak oluşturulan temalar/kategoriler karşılaştırılmış
aradaki farklılıklar belirlenmiştir. Bu sayede yapılan içerik analizinin güvenirliği kontrol edilmiştir.Yapılan içerik
analizi sonucunda elde bulgulara yer verilecektir.
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Fazladan Rol Davranışı Oluşum Modeli: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
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Bu araştırmanın problemi öğretmenlerin biçimsel rol ve görevlerinin ötesinde, okulları adına fazladan rol davranışları sergilemelerinde etkili olan öncüllere ve bu öncüller arasındaki ilişkilere ilişkin bir model ortaya koymaktır.
İlgili literatürün taranması sonucunda bu davranışa öncül olan hem örgütsel hem de bireysel düzeyde faktörler
bulunmaktadır. Yapısal eşitlik modellemesi ile test edilecek modelde; bağımsız değişkenler olarak kurgulanan
örgütsel faktörler öğretmenin algıladığı örgütsel destek ve öğretmen arkadaşları ile geliştirdiği kurum içi ve kurum
dışı informal ilişkilerdir. Bu faktörlerin öğretmenlerin okullarında daha enerjik, daha hevesli ve daha hareketli
olmalarını sağlaması beklenmektedir. Bireysel bir faktör olarak kurgulanan iş yerinde enerji faktörünün de fazladan rol davranışlarını olumlu ve yüksek düzeyde etkilemesi beklenmektedir. Amaçlanan bu model yanında verilere
göre modelde revizyonlar yapılarak, olası farklı nedensel ilişkiler de incelenmiştir.Araştırma son 10 yılda hem orta
öğretimden liseye, hem de liseden üniversiteye geçiş sınavlarında en başarılı iller sıralamasında sürekli ilk beş ilde
yer alan Burdur ilinde gerçekleştirilmiştir. Orta ve lise öğretimi düzeyinde hizmet eden ve kolayda örneklem yoluyla ulaşılan 465 öğretmenin oluşturulan anketi uygulamaları sağlanmıştır. Fazladan rol davranışı (Somech ve
Zahavy (2000) ve kurum içi/dışı informal ilişkileri (Memduhoğlu ve Saylık, 2012) ölçmeye yönelik doğrudan
öğretmenler üzerinde geliştirilmiş ölçekler kullanılmışken, algılanan örgütsel destek (Eisenberger ve diğ., 1986)
ve iş yerinde enerji davranışını (Cole ve diğ. 2012) daha genel çalışanlar düzeyinde ölçen ölçekler kullanılmıştır.
Ölçekler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra güvenilirlikleri test edilmiştir. Sonrasında literatür
bağlamında oluşturulan hipotezler ve modelleme, ayrıca revize edilen modeller yapısal eşitlik modellemesi aracılığı ile Lisrel 8.80 programında gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın bulgularına göre amaçlanan yapısal eşitlik modeli, bir yol(path) dışında yeterli indeks puanlarını sağlamıştır. Kurum içi informal ilişkiler β=0.61 düzeyinde,
kurum dışı informal ilişkiler β=0.26 düzeyinde iş yerinde enerjiye anlamlı ve olumlu etki ederken, algılanan örgütsel desteğin doğrudan enerjiye etkisi anlamlı değildir. İş yerinde enerjinin de fazladan rol davranışına anlamlı
ve olumlu etkisi (β=0.73) yüksek düzeydedir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin de fazladan rol davranışı üzerinde
anlamlı ve olumlu etkisi (β=0.26) bulunmaktadır. İki ayrı bağımlı değişkenden dolayı modelde iki ayrı regresyon
denklemi bulunmaktadır. İşyerinde enerjinin bağımlı değişken olduğu modelde R2 =0.63, fazladan rol davranışının bağımlı değişken olduğu denklemde R2 =0.79’dur. Görüldüğü üzere nedensel ilişkilerin açıklayıcılığı oldukça
yüksektir. İndeks değerlerini az da olsa anlamlı bir şekilde yükselten revize edilmiş modelde, algılanan örgütsel
destekten kurum içi informal ilişkilere (β=0.88) ve kurum dışı informal ilişkilerden fazladan rol davranışına
(β=0.12) giden 2 yol eklenmiş, anlamlı ve olumlu etkiler görülmüştür.
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Eğitimde değişimin ve gelişimin desteklenmesi için var olan faktörlerin en önemlilerinden birisi de öğretmenlerdir.
Öğretmenlerin bu değişimi gerçekleştirebilmeleri için öncelikle kendilerinin değişimi kabul etmeleri gerekmektedir (Oral, 2004). Öğretmen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili bilgiye ulaşmaları mesleki yeterlilikleri açısından
önem teşkil etmektedir. Bilginin nerede aranacağının tespiti, bilgiye ulaşmanın en önemli aşamasıdır. Bu aşamada
muhtemel bilgi kaynakları tespit edilmelidir. Kaynak kişiler, kütüphaneler, gözlem, deney, medya (taraması), yazılı materyaller (ansiklopediler, kitaplar, sözlükler vb.) ve İnternet kullanılabilecek muhtemel bilgi kaynaklarıdır.
Aranan bilginin farklı bilgi kaynaklarında bulunması doğaldır. Bu durumda ihtiyaç duyulan bilginin formatı önemlidir. Eğer bilgi dijital ortamda saklanacak, değiştirilecek veya paylaşılacaksa İnternet; aranan bilgi fotokopi veya
mikro-film olarak saklanacak veya hedef kitleye ulaştırılacaksa kütüphaneler tercih edilebilir (Başaran, 2005).
Bilgiye ulaşmak için en çok kullanılan kaynaklardan biri kütüphanelerdir. Kütüphanelerde bilgi kaynakları belli
bir düzene göre tasnif edilip saklanmaktadır. Kütüphanelerde genellikle referans kartları veya bilgisayar kayıtları
kullanılmaktadır. Bu kayıtlar kullanılarak, aranılan bilginin yeri tespit edilebilir. Ancak bazı bilgiler kütüphanede
olduğu halde bu kayıtlara geçirilmemiş olabilir. Bu durumda kütüphanelerin bilgi kaynaklarını nasıl tasnif edip
düzenlediği tespit edilmelidir. Böylelikle aranan bilgiye ulaşılması daha kolay olacaktır. Kütüphane görevlilerinin
kitapları beklemek için değil; bilgi arayan bireylere yardımcı olmak için orada oldukları da akıldan çıkarılmamalıdır (Başaran, 2005). Okuyan ve kütüphane kullanan bireylerin daha güçlü, sağlıklı ve zengin kişiliğe sahip olacakları; böyle kişiliğe sahip bireylerden oluşan toplumların ise karşılaşacakları sorunları daha kolay aşabilecekleri
açıktır (Yılmaz, 2000). Bilimsel düşünen, eleştiren, toplumsal bilinci yerleşmiş bireyler yetiştirmede önemli bir
etken olan okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının bireylere kazandırılması uygulanan eğitimle yakından
ilgilidir (Tepeli ve Arıcı, 2012). Yüzyıllardır bilgi edinmek amacıyla öncelikli olarak kütüphanelerden temin edilen
ya da satın alınan basılı kaynaklar kullanılmakta iken bilgisayarların bilgi arama sürecine dâhil olması ile birlikte
bilgi edinme yollarında değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle internet gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde
son yıllarda yaşanan gelişmeler bilgi üretme, erişim, depolama ve kullanma yollarında anlamlı farklılıkları da
beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte internet bilgi edinme sürecinde başvurulan ilk kaynak halini almıştır. Bu teknolojiler aracılığıyla insanlara bilgi üretme, bilgi paylaşma, var olan bilgileri edinme ve değiştirme
imkânı sunulmuştur. Bu imkânlar doğrultusunda bilgi üretmenin her kullanıcının elinde olması internet üzerindeki
bilgide sürekli artış yaşanmasını sağlamıştır. Her türlü bilginin internet üzerinden ulaşılabilir olması ile birlikte
internet eğitim hayatının da bir parçası haline gelmiş ve eğitim sürecindeki öğrenciler için akla ilk gelen bilgi
arama yöntemi internet üzerinden arama yöntemi olmuştur. Dolayısıyla eğitim sürecinde internette bilgi aramak
yaygın bir öğrenme aktivitesi haline gelmiş, hatta öğrenciler ödev ve projeleri için internetten bilgi arar duruma
gelmişlerdir (Tekinarslan, 2008). Eğitim kurumları ve öğretmenler her gün bilgisayar, internet, video, cd ve cep
telefonları gibi teknoloji araçlarını kullanan öğrenci kesimiyle karşı karşıya olduklarından, mevcut teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliştirmedikleri takdirde, önemli güçlükler ile karşılaşmaları kaçınılmazdır (Aksoy,
2003). Mevcut durumla öğretmen adayları da karşılaşabilir. Öğretmen adaylarının lisans eğitimleri boyunca kendi
çalışmalarını hazırlarken ne kadar doğru, güncel ve birincil kaynaklara ulaştıkları ve bu kaynakları yine ne derece
etkili kullandıkları öğretmenlik hayatlarında öğrencilerine eleştiri ve sorgulama becerilerini kazandırmaları açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili
yazılı kaynakları kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmada öğretmen adaylarının alanlarıyla
ilgili yazılı kaynakları kullanma durumlarını ortaya çıkarmak için tarama modelinden yararlanılmıştır. Tarama
modeli, geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır
(Karasar, 1999). Araştırmanın çalışma grubunu, 2014- 2015 öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Din Kültürü ve
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Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kütüphanelerden yararlanma durumları, interneti kullanma durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Alan araştırması yapılarak ve uzman
görüşüne başvurularak geçerliliği sınanan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretmen adaylarının
demografik özelliklerini içeren altı soru bulunmaktadır. İkinci bölümde öğretmen adaylarının interneti kullanma
durumlarına, üçüncü bölümde alanlarıyla ilgili kitaplara ulaşma durumlarına ve kütüphaneyi kullanma durumlarına yönelik on sekiz soru bulunmaktadır. Araştırmanın anket yoluyla toplanan verileri Microsoft Excel programı
kullanılarak analiz edilmiştir.Anket formu yoluyla elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının, internette araştırma yapmaktan sıkılmadıkları, internet üzerinden bilgi araştırmaktan zevk aldıkları buna karşın, internette araştırma yapmayı kütüphanelerde araştırma yapmaya tercih etmedikleri, internet üzerindeki eğitim içerikli
web sitelerinin yeterince bilgi içerip içermediği konusunda kararsız kaldıkları, ödev sitelerinden ödev indirdikleri,
internette alanlarıyla ilgili kitap tanıtımı yapan siteleri takip ettikleri ve internetin iyi bir kütüphane olduğunu düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili kitapları okumalarında öncelikli etkenin
öğretmenin ödev vermesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili kitap okumalarındaki diğer etkenlerin alanlarıyla ilgili kitap hakkında okudukları bir yazı ve arkadaş tavsiyesi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili kitap okumalarına engel olan öncelikli etkenin televizyon/bilgisayar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili kitap okumalarına engel
olan diğer etkenlerin derslerin yoğunluğu ve kitapların fiyatı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının okul kütüphanesine gitmelerindeki amaç ise sırasıyla, ödünç kitap almak, kütüphane materyalinden yararlanmak ve fotokopi çektirmektir. Öğretmen adaylarının okul kütüphanesine gitmemelerinin nedeni ise ihtiyaç hissetmemeleri ve okuma alışkanlıklarının olmamasıdır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle şu önerilerde bulunulabilir: Öğretmen adaylarının internet üzerinden ulaştıkları bilginin ne kadar doğru ve
güncel olduğu konusunda farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Öğretim elemanları ve kütüphane görevlisi
işbirliği ile öğretmen adaylarının fakülte kütüphanesini daha etkin kullanmaları sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için her eğitim öğretim dönemi başında fakülteye yeni gelen öğrenciler için belirli bir ders saatinde kütüphaneleri tanıtıcı etkinlikler düzenlenmelidir. Okuma alışkanlığının kazanılmasında kullanılacak temel araç kitap olduğundan, piyasadaki kitapların kaliteli, nitelikli ve daha ucuz olmasına özen gösterilmelidir.
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Bir Uzaktan Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi:
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Örneği
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Uzaktan eğitim, öğrencilerin fiziki bir okul ortamına gereksinim duymadan bireysel olarak yerleşik bulunduğu
ortamda eğitilmesi olarak tanımlanabilir (Tuncer ve Taşpınar, 2007). Farklı bir ifadeyle, aynı mekanı paylaşmayan
öğretmen, öğrenci ve öğretim materyallerinin bilişim teknoloji aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim platformudur
(Terkeşli ve Gül, 2011). Uzaktan eğitim sistemleri içerisinde farklı uygulama yöntemleri kullanılsa da tüm bu
yöntemler, eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) olmak üzere iki temel yapıya göre şekillenmektedir
(Mahiroğlu ve Coşar, 2008). Asenkron uzaktan eğitimin avantajı “ders içeriğine defalarca ulaşabilmek”, dezavantajı ise “öğretim elemanına ders sırasında ulaşamamak” olarak özetlenebilir. Asenkron uzaktan eğitim modelini
pek çok kurum benimsemiştir. Fakat bu kurumlardan en bilineni ve en başarılı olanı şüphesiz “Khan Akademi”’dir.
Khan Akademi http://www.khanacademy.org.tr/ web sitesi üzerinden ücretsiz yayın yapmaktadır. Bugüne kadar
5000’den fazla eğitim videosunun yer aldığı sistemde, 4255 video Türkçe, 280 video Türkçe altyazılı hale getirilmiştir(Khan Akademi, 2015). Khan Akademinin uzaktan eğitim alanındaki başarısı Forbes Dergisinin 12 Kasım
2012 sayısında kapak olmuştur (Forbes, 2015). Mart 2011’de ise Salman Khan TED konuşmalarında Khan Akademi’yi tanıtmıştır (TED, 2015). Hitit Üniversitesi’de 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında eşzamansız(asenkron)
uzaktan eğitim yöntemini kullanarak, güz yarıyılında Türk Dili-I ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, bahar
yarıyılında Türk Dili-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II derslerini vermiştir. Bu eğitim sisteminde dersler
haftalık olarak işlenmektedir. Her hafta ilgili konuyu bir akademisyen tarafından video eşliğinde anlatılmakta ve
video içeriği bir metin (pdf) ve sunu (powerpoint) ile desteklenmektedir. Bu içerikler her hafta düzenli olarak
uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Öğrenciler kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapmakta ve bu içeriğe ulaşmaktadır. Böylece öğrencilerin derslerini takip etmeleri ve sınava bu şekilde hazırlanmaları beklenmektedir. Uzaktan eğitimle verilen dersler vize, final ve bütünleme sınavlarında çoktan seçmeli test
sorularıyla ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine giriş yapma sıklığı değişmektedir. Her hafta sisteme giriş yaparak konuları düzenli takip eden öğrenciler olduğu gibi, uzaktan eğitim sistemine
hiç giriş yapmayan öğrencilerde bulunmaktadır. Bu durumda sisteme her hafta giriş yapan öğrenciyle, hiç giriş
yapmayan öğrencinin ilgili derslerden alacakları puanlarının farklılaşması beklenebilir. Öğrencilerin sisteme ortalama ne sıklıkla giriş yaptığı sorulmuş “Hiç Giriş Yapmadım”, “Dönemde Bir Kere”, “Sınavdan Sınava”, “İki
haftada Bir Kere”, Haftada Bir Kere” ve “Her gün” seçenekleri sunulmuştur. Belirtilen aralıkların dışında yanıtı
olan öğrenciler için “diğer” seçeneği sunulmuş fakat öğrencilerin hiçbiri bu seçeneği tercih etmemiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitimle verilen derslerde almış oldukları başarı notları Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır. Bu sayede öğrencilerin sisteme giriş yapma sıklıklarıyla, başarı notları arasındaki ilişkinin
kıyaslanması imkânı elde edilmiştir. Geliştirilen hipotezler şöyledir. H0 Hipotezi: Uzaktan eğitim sistemine giriş
yapma sıklığının, derse ait yılsonu başarı puanlarına anlamlı bir etkisi yoktur. H1 Hipotezi: Uzaktan eğitim sistemine giriş yapma sıklığının, derse ait yılsonu başarı puanlarına anlamlı bir etkisi vardır. Araştırmanın temel problemi: “Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine giriş yapma sıklıkları, ilgili derslerden aldıkları başarı puanlarını
etkilemekte midir?” olmaktadır. Araştırmanın alt problemleri şunlardır: 1.Öğrenci başarısı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 2. Öğrenci başarısı bölüme göre farklılaşmakta mıdır?Çalışmaya Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda uzaktan eğitim sistemini kullanan 283 öğrenci katılmıştır. Anketlerden 31 tanesi eksik doldurma, sürekli aynı seçeneği işaretleme, okul numarasını yazmama gibi sebeplerle çalışmadan çıkarılmıştır. Ayrıca
ankette öğrencilere yöneltilen “Uzaktan eğitim sistemine hangi sıklıkla giriş yapıyorsunuz?” sorusuna sadece bir
öğrenci “Her gün” yanıtını vermiş ve bu öğrencinin yanıtladığı anket değerlendirmeye alınmamıştır. Böylece çalışma 251 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır.
Anket geliştirilirken Bilgisayar Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Çocuk Gelişimi öğrencileriyle
ayrı ayrı Odak Grup Görüşmesi yapılarak öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Öğrenci görüşlerine dayanılarak 15 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Öncelikle hangi analiz yönteminin kullanılacağına karar verilmiştir.
Grupların birbirinden bağımsız olması ve grup sayısının ikiden fazla olması sebebiyle Tek Yönlü ANOVA’nın
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kullanılması düşünülmüştür. Tek Yönlü ANOVA’nın kullanılabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir; 1.Bağımlı değişkene ait puanlar en az aralık ölçeğinde olmalı, 2.Ortalama puanları karşılaştırılacak örneklemler ilişkisiz olmalı, 3.Bağımlı değişkene ilişkin varyanslar, her örneklem için eşit olmalıdır (Büyüköztürk,
2010). 4.Veriler normal dağılıma uymalıdır (basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ve +1 arasında olmalıdır (Kalaycı,
2010). Araştırma kapsamında dört farklı bağımlı değişken tek tek incelenmiştir. Bu değişkenler ilgili derslere ait
yılsonu başarı puanlarıdır ve bu puanlar aralık ölçeğindedir. Ortalamaları kıyaslanacak gruplar birbirinden bağımsızdır. Bağımlı değişkene ait varyansların her örneklem için eşit olup olmadığı Levene Testi ile incelenmektedir
(Büyüköztürk, 2010). İlk üç bağımlı değişkenin p değeri .05’den büyük olduğu için Tek Yönlü ANOVA analizine
uygundur. Dördüncü bağımlı değişkenin p değeri .05’den küçüktür ve Tek Yönlü ANOVA analizi için uygun
değildir. Tek Yönlü ANOVA analizinin kullanılabilmesi için gerekli son şart verilerin normal dağılıma uygun
olmasıdır. Tüm değişkenlere ilişkin basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasındadır, böylece dağılımın normal
olduğu söylenebilir. İlk üç bağımlı değişken için Tek Yönlü ANOVA Testinin kullanılması uygundur denilebilir.
Kruskal Wallis Testi, parametrik bir test olan Tek Yönlü ANOVA’nın normallik varsayımının karşılanmadığı
durumlarda kullanılabileceği için dördüncü bağımlı değişkende bu testin kullanılmasına karar verilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Ayrıca öğrencilere uygulanan “Uzaktan Eğitim Sistemini Değerlendirme Anketi” ile uygulanan
asenkron uzaktan eğitim sistemine dair değerlendirmeleri tanımlayıcı istatistik teknikleri kullanılarak incelenmiştir.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Türk Dili-I derslerine ait başarı puanlarıyla, sisteme giriş yapma sıklığı Tek yönlü ANOVA analiziyle değerlendirilmiştir. Buna göre analiz sonuçları
şu şekildedir: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersine ait F değeri 1.49 ve p değeri .206, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi-II dersine ait F değeri 1.91 ve p değeri .110, Türk Dili-I dersine ait F değeri 2.15 ve p değeri .075
bulunmuştur. Üç analizde de p değerinin .05’den büyük olması sebebiyle H0 Hipotezi kabul edilmiş, H1 hipotezi
ise reddedilmiştir. Türk Dili-II bağımlı değişkeni normallik şartını sağlayamadığı için Kruskal Wallis Tek Yönlü
Varyans Analizi uygulanmış ve analiz sonucunda p değeri .311 bulunmuştur. p değerinin .05’den büyük olması
sebebiyle H0 Hipotezi kabul edilmiş, H1 hipoteziyse reddedilmiştir. Elde edilen bulgular uzaktan eğitim sisteminin, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim sistemini kullanan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğretimine katkıda bulunmadığı göstermiştir. Sisteme hiç giriş yapmayan öğrenci ile haftada bir kere sisteme giriş yapan, dolayısıyla dersini daha dikkatli çalışan öğrencilerin benzer puanları almıştır.
Değerlendirme anketi sonuçları ise öğrencilerin uygulanan uzaktan eğitim sisteminden pek memnun olmadığını,
hazırlanan ders materyallerinin öğrencinin ilgisini çekmekten uzak olduğunu, öğrencilerin öğretim elemanına
ulaşma imkânlarının artırılması gerektiğini, uzaktan eğitim sisteminin sorularla desteklenmesi gerektiğini ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca öğrenci başarısının cinsiyet ve bölüme göre farklılaşması incelenecektir.
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RPs Titles of ELT Discourse in an EFL Context: The Case of Turkey
Arş. Gör. Merve GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi

As the medium of information construction and knowledge share with target discourse communities, research
papers (RPs) have generated wide interest for scholars for years, and thus have become the central issue of many
studies. At this point, literature regarding RPs reveals findings related to the rhetorical and structural organization
for the different sections of these genres. Actually, in the studies, the emphasis is extensively on the specific sections of research papers (e.g. introductions, discussions, and results), the literature for each of which shows abundance in the multi-dimensional analysis and bringing new perspectives for these parts (e.g.Lindeberg, 1994; Holmes, 1997; Bloor,1998; Anthony, 1999; Williams, 1999; Lee,2000; Samraj, 2002; Yang and Allison, 2003; Samraj, 2005;Lim, 2006; Ozturk, 2007; ; Bruce, 2008; Bruce, 2009 Hirano, 2009; Sheldon,2011) In this regard, although there have been several reports about structural and rhetorical evolution of certain sections, to the knowledge
of researcher, little work has specifically dealt with the titles of scientific articles (e.g. Goodman, Thacker and
Siegel, 2001; Haggan, 2004; Soler, 2007; Laurence, 2001) and the fact that these studies have focused on separate
topics leads to the knowledge gap on a determined construction of title of a certain field Furthermore, these studies
have frequently focused on the corpora selected from the journals published in the English medium countries (e.g.
Soler,2007). Thus, there has been a growing body of information on the discourse features produced within the
sections of a certain corpora belonging to these journals and the cultural characteristics reflected in the construction
of RPs within these journals. At this point, the case of journals published in other countries -where English is not
a second language but a foreign one, and so are called EFL contexts-, the publication language of which is English
as well as native ones, has been the raising issue with regards to the clear understanding on the academic productions of the discourse communities with different language backgrounds. Thus, as titles are the main portals of
entry to the articles where authors introduce their studies by drawing the overall scope concisely and the organisation tendency of them shows variation from discpline to another because of discourse-specific usage, it would
be of interest to learn how this part is constructed by an ELT discourse community, who is member of an EFL
context, in other words, a speech community of another language, and the general tendency in the structural construction, which characterizes culture-based pecularities of titles reflected by the authors. In view of this, the purpose
of this study is to examine the titles of research articles published in the four indexed journals in Turkey in the
field of English Language Teaching (ELT) . Basicly, study aims at answering two specific questions : what is the
tendency in the structural construction of ELT research paper titles in Turkey?; and Are there significant differences in the title construction between these four journals ? If there are, what are the characteristics peculiar to the
titles of each journal?.To select the research papers for this genre analysis-based study, the articles published in 2
journals categorized as social citation index(R) in Thomson Reuters citation index will be taken. The major criteria
in the collection of the articles are: field (ELT), publication language (English), journals’country of origin (Turkey), time period (2009-2014), native language of authors (Turkish), context (EFL), genre (Research Paper). Accordingly, the research papers will be randomly selected. The corpus to be selected for this study will be analyzed
according to the system set by Soler (2007), which is basicly structured on the occurence of specific structural
constructions of titles. In Soler’s research (2007), these constructions are followingly classifed as: nominal-group
construction, compund construction, full-sentence construction and question construction, which will be directly
taken for the current study. For the reliability of the analysis, another expert in the field of English Language
Teaching with substantial experience in analyzing qualitative data and knowledge of RP genres will be asked to
be the second coder of the study and will be trained on the coding system. After coding, a comparison of the coding
decisions will be measured to reveal inter-coder reliability value. Further, to strengthen credibility of the study,
intra-coder analysis will be done by the researcher.The main rationale in following such kind of analysis for RP
genre set of Turkish ELT scholars is two fold: 1) this system is based on the exploration of surface structures of
the titles, which will namely provide further insight on the components of macro-organization of titles and the
possible factors behind such organizations, and 2) this system is believed to present the disciplinary characteristics
of the titles for specific target communities, including the ones from different linguistic backroungds and using
English as a Foreign Language. Accordingly, the inherent peculiarities of RP titles produced by Turkish ELT
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academics will be detected, which will provide further insight into the writing practices of an ELT discourse community from a different linguistic background in an EFL context. Additionally, further insight into the rhetorical
functions of this section will be provided by presenting the occurrence of certain syntactical features. Pedagogically, this study will adress the problematic issue of writing titles by presenting the styles of structural constructions
in these parts of English Language Teaching research papers for novice researchers in the field. This study will
also contribute to the growing knowledge of research paper wiriting practice by providing further suggestions from
a different dimension.
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Prospective English Language Teachers' Voices for Program Evaluation and Improvement: A Case Study
of an Undergraduate Program
Hülya KÜÇÜKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

Program evaluation plays a crucial role for a successful education process as it sheds a light to the decision making
process in order to understand the success and failures of a program. The main aim of program evaluation is to
improve the effectiveness of the program. Such extensive program evaluation studies may help to; identify the
strengths and weaknesses of the existing curriculums, improve the existing programs and identify the needs and
expectations of the student teachers enrolled in these programs. Nunan (1992) argues that on the nature of language
and language learning, there is a wide range of diverse and sometimes contradictory views coming from data
collected from learners, teachers, evaluation specialists and so on, which the curriculum developers need to take
into account. To our concern, the evaluation studies on English language curriculum at preparatory schools are
one of the most commonly researched areas in the evaluation studies. However, nearly none of the studies conducted seek for the strengths and weaknesses of undergraduate programs. It's the goal of this study to analyze the
undergraduate programs in terms of their strengths and weaknesses, the problem statement of this study is “What
are the main characteristics of the undergraduate programs in ELT Departments?” supported by this main problem
statement, the following subsequent sub-problems also are involve the issues of this study. sub-problems are also
within the problems of this study; •the strengths and weaknesses of ELT Ph.D. programs •whether ELT Ph.D.
programs can keep up with the changes •whether ELT Ph.D. programs meet the needs of the students.To collect
reliable results from the research, scientists tend to use multiple data sources. As Beerens (2000) indicates, no
single data source is sufficient for all purposes and it is for this reason that many researchers in teacher education
favor the use of multiple data source systems withholding the belief that excellence in teaching comes in a variety
of configurations and areas of performance. As for the current research two data collection instruments were used.
A questioner was used for the demographic data and the primary data was collected by online interview questions.
For the data analysis a statistical program was used for the calculations. The scale was a five point Likert-type
scale. While analyzing the data, “strongly agree” and “agree”statements, undecided and “strongly disagree” and
“disagree” statements” were used and the data was calculated accordingly. A number of 77 participants were taken
part in the study from a state university which offers ELT undergraduate program in the Turkish context. The
participants are third and fourth year students all of whom completed at least two years at this program. The
participants were choosen from third and fourth year students in order to make sure that these students have enough
background information about the department they study. The main aim of this current study is to collect data from
the participants in order to get their ideas on the strengths and weaknesses of an ELT undergraduate program.The
data of this current study was collected however the results haven’t been analyzed by the statistical program. It is
for this reason that only the expected results of the study can be stated. By the study conducted, the researcher
aims to find out the strengths and weaknesses of the ELT undergraduate program. The results of this study will
eventually shed a light to the ongoing programs. The researcher aims to have finger in the pie for the programs to
be revised and modified. To my concern, the finding of the study will indicate that there are some points in these
programs that needs improvement. With the analyzed data, the researcher hopes to get a general picture of the
undergarduate programs as the number of participants is comperaby high.
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Student Teachers’ Views On The Use Web 2.0 Tools in Second Language Teaching And Learning
Hülya KÜÇÜKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi

Technological tools are being used almost every part of our lives. Especially in the last decade, our lives have
gotten even more digitalized. The popularity of the web tools in social context can easily be understood by a quick
glimpse at the demographics of some of the most famed online metropolises—such as YouTube, Wikipedia, Facebook, or Twitter. The numbers clearly show how these tools have become part of our lives. Currently, there is a
discussion and excitement about using Web 2.0 in educational settings. Digital technology has been taking its
place in the educational world and its value in language education is broadly recognized. However the toughest
part of this situation is while the students of the modern days are, what Prensky (2001) calls, “digital natives”,
most of the teachers are considered as “digital immigrants”. The most important challenge in the educational world
is the gap between the learners and the teachers in technological sense. While the students are eager to use, adopt,
and create digital technologies, the teachers have some concerns to welcome it in their classrooms. Web technologies provide learners with limitless opportunities to increase their knowledge about themselves, others and the
rest of the World. Blake (2008) asserts that Web 2.0 tools allow learners to transform from ―passive consumers
of authentic source materials to active author/owners of the material. As being the owner of the knowledge, the
students can be more creative and critical about the content of the courses given. The active engagement is the
base and the main premise of Web 2,0 technologies. The current study aims to find out the perceptions of prospective English Language teachers about using Web 2.0 Tools in their future language classes. A hundred and
seventeen third year prospective teachers of English participated in an online survey.A total number of 117 participants participated in the study all of whom were third year prospective teachers of English. The age range of the
students is 18-26. Every student who participated in the survey, have access to internet. Except for 4 students,
every student has a facebook account and they usually use web for social purposes. They also use web for their
academic studies in order to collect information about their homework presentations. The students generally have
their own computers and they are active users of some basic web tools such as YouTube, Audocity, Nicenet and
Padlet. The students were given a questioner about their views about using web tools in their present academic
studies. They also answered questions about their perceptions of using web tools in their future studies. The scale
given to the students was a five point Likert-type scale including 24 questions prepared by the researcher.The
internal reliability of the scale was calculated and it was found to be .962, suggesting that the scale could be
considered to have high internal reliability. While analyzing the data, “strongly agree” and “agree” statements and
“strongly disagree” and “disagree statements” were grouped and calculated together. As the data suggests, these
prospective teachers want to learn more about the Web 2.0 tools in their curriculum. These results show that the
curriculum in ELT departments requires to be examined and arranged according to the needs of the prospective
teachers. The findings further reveal that prospective teachers have positive feelings towards Web 2.0 tools and it
is easier to teach the target language with the use of the mentioned tools in their future classes. Results also indicate
that using Web 2.0 tools in their future classes is considered to be a highly motivating material for the learners and
the teachers. The development of Web-based language teaching and learning activities is sure to continue to be an
exciting and growing field. While computer programmers, instructional designers, and computational linguists
steadily push the extremes of the field, language instructors can use the basic tools to teach the target language as
they will help to create dynamic, interactive, and functional materials for their courses on the World Wide Web.
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It is known that self-efficacy and motivation are among the factors influencing language learning. Therefore, researchers and scholars have been interested in student motivation and self-efficacy in EFL classrooms. Students’
beliefs and thoughts are of importance at all levels and skills of language. Reading skill is also one of the most
important considerations in EFL classrooms. As Swalander and Taube (2007) asserts "good reading ability is the
key to success in educational settings and this is why researchers try to find effective educational and psychological
variables that can explain variations in reading ability and academic achievement" (p. 207). (Khajavi. & Ketabi
also point out (2012) “college students have to learn a large amount of information from English texts. Reading
and comprehending this amount of information could be very demanding.” Reading skill in EFL classrooms especially for university students who are studying at prep schools is very important for their future success as well as
their current academic achievement. However, despite the growing interest in learning English, students at preparatory schools may not be motivated enough to read English language texts. Faced with such reading challenges
this study investigates the relationship between B1 level EFL learners' self-efficacy, motivation in reading comprehension in Turkey. It also investigates whether high self-efficacious and motivated EFL learners perform better
in reading. Students’ self-efficacy beliefs also seem to be closely related to achievement (Pajares & Valiante, 2001;
Chapman & Tunmer, 2003). Self-efficacy studies on language learning may be limited. On the other hand, some
studies have already showed a positive relationship between variables like self-efficacy and L2 achievement. Wu
(2006) concludes that students' self-beliefs of their capability to learn a second language are significant determinants of their learning behaviors, endeavor, and persistence. It can be seen that these self-efficacy beliefs affect
EFL learners’ achievement. This is the reason for including self-efficacy as a variable in this research. Such selfefficacy studies also shed light on L2 motivation research. There is also evidence for a connection between motivation to read and reading comprehension (Baker & Wigfield, 1999; Guthrie & Wigfield, 2000), and motivation
is regarded as a driving force in children’s reading development and it can be a driving force for EFL learners as
well. Overall, there is thus evidence that motivation is of importance for reading comprehension and achievement.To fulfill the aims of the study, 50 participants (Male=13; Female=37) studying in Preparatory School at a
state university were selected. Their age ranged between 19 and 22. They have much in common in terms of
sociolinguistic and educational factors. Three instruments will be used in this study: The first instrument was EFL
Learners' Self-efficacy Scale in Reading Comprehension developed by Nezami, Schwarzer, and Jerusalem (1996)
based on General Self-efficacy Scale. The format was a 4-point Likert scale, ranked from strongly disagree to
strongly agree. Second instrument was a questionnaire on motivation toward reading in English developed by Mori
(2004). And the third is an author-designed reading achievement test. It included 8 passages each including 3
multiple-choice questions. Both easy and difficult items were included in the test. The test was piloted by a group
of 20 students who study at the same prep school who did not participate in the main study and had almost the
same level of proficiency. Based on the results of pilot study, duration of the test was decided. The study consists
of two phases: (1) self-efficacy and motivation scales will be administered (2) after three weeks, reading achievement test will be administered. Prior to conducting the research, consent from administrators and officials of university was obtained and all students were informed that participation in the study was not obligatory.Relying on
the findings to be obtained in the study will be analyzed by using SPSS 20.0 and discussed. Reading skill in EFL
classrooms especially for university students who are studying at prep schools is very important for their future
success as well as their current academic achievement. As a result of this study, the researchers will try to find
whether there is a relationship between EFL learners' self-efficacy, motivation in reading comprehension and their
reading achievement. As it is known that self-beliefs of students’ capability to learn a second language are significant determinants of their learning behaviors based on the results, some recommendations will be made both for
language educators and learners. Moreover, if any relationship between EFL learners' self-efficacy, motivation in
reading comprehension and reading achievement was found, in future studies, researcher can try to find out some
ways how to improve and develop ESL students’ self-efficacy and motivation especially in reading skill.
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The fundamental part of communicative competence in second language learning is lexical competence. Meara
(1996) supports this idea by stating that lexical competence is at the heart of communicative competence.The vital
importance of lexical competence necessity requires understanding its definition. Basically, it is the kind of ability
‘to use words differentially and fully’. In other terms, using words differentially is ‘basic lexical competence’ and
using words fully is ‘extended lexical competence’. With the help of basic competence, the learner can survive to
continue the communication in the target language in daily conversations. Extended lexical competence includes
not only ‘receptive’ but also ‘productive’ vocabulary (Tanaka, 2012). The categorization of the lexical units depends on its status as a simple or complex lexical unit, a proverb, a structure-building device or a pragmatic formula
(Mackenzie & Hannay, 2001). Lexical acquisition is not such a thing that is achieved in a very short time. Lexical
acquisition is a slow, gradual business, which continues throughout one’s lifetime. Lexical learning is so important
that it can result in insufficiency of language skills including listening, reading, speaking and writing. So, the more
words we learn, the more proficient we become in second language.One of the techniques used in lexical competence is personalization which can be defined as the process of making something suitable for the needs of a
particular person. In the course of learning a language, some learners are quite successful while some others have
difficulty in showing improvement. The clear reason of this is the differences between learners. These differences
can be exemplified as ‘age, sex, aptitude, motivation, learning styles, learning strategies, affective variables, personality’ and so on (Ehrman, Leaver & Oxford, 2003:313; Zafar&Meenakshi, 2012:639). Except from these, learners do not have the same background knowledge, experiences, and feelings. So they do not transfer the things
that they already know to the new ones in the same way. The differences between them make them and their
learning way unique. ‘In a personalized learning environment, learning starts with the learner’ (Bray & McClaskey,
2013:4). Lee and VanPatten (2003:51) point out that ‘involving learners heightens attention and adds a personal
element to the class as learners become active participants in the teaching process’. As they are active, they put all
their effort. ‘Formation of significant connections between the work students do in school and their own lives
strengthens the process of making meaning.’(Sisserson et all., 2002:66) As the learners feel that the things that
they learn are relevant to them, they feel motivated in the language learning process. In vocabulary learning, ‘personalization involves the learners giving the new words some sort of personal association’ (Hadfield&Hadfield,
2008:48). While learning new words, making connections to their lives help them to make the learning meaningful.
As they can imagine and have links with their own lives, it gets easier for the learner to remember easily. The
learners are also ‘impressed by the teacher taking a personal interest in them’(Case, 2008). So it also creates a
good communication between the teacher and the learners.
The study is a quasi-experimental study with pre and post tests. 60 pre-service English language teachers participated in the study and they learned 30 lexical items in 6 weeks. The difference between the control and treatment
group lesson plans is grounded in the use of personalization technique. At the end of the treatment, they were given
the same lexical achievement test designed by the researcher as post test and the results were compared to the pretest results.This study on the impact of the personalization on the lexical competence will wrap by comparing and
contrasting the results the differences between the control and intervention groups. Besides, gender differences
will also be tackled to see whether female or male pre-service teachers have atendency to outperform once they
are instructed through the lexicalization technique.
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In the U.S. the landscape of our nations schools are changing. The student population in grades Pre-Kindergarten
through twelfth is becoming much more racially diverse, while our teacher population is made up of primarily
white females. In the 2011-2012 academic year, over 80% of the U.S. public school teachers were white females
(National Center for Education Statistics, 2014). Of those teachers, the majority range in age from 30-59 years old.
When we compare that data to the students attending those U.S. public schools in the 2014-2015 academic year,
for the first time in U.S. schools the collective of minority students will surpass the number of white students
(National Center for Education Statistics, 2014). The majority population will be made of students representing
black/African American, Hispanic, Asian/Pacific Islander, American Indian/Alaska Native, and children that identify with two or more races (National Center for Education Statistics, 2014). The increase of a minority majority
student population, where there are more non-white students enrolled in U.S. schools will continue to increase.
Also, statistical data continues to show there are a higher number of students that are living in poverty and there
is an increase of students that will need English-language instruction, which are students that do not meet academic
testing standards and lag behind academic statistics (Education Week, 2014). The academic gap also continues to
exist between white students and Black/African American and Hispanic students. Additionally, we see an academic gap that exists between our advantaged and disadvantaged students. Even when those students are advantaged
Black/African American and Hispanic students, they are performing below their white advantaged counterparts.
Based on statistical data of the racially diverse students attending public schools in the U.S. and compared to the
white teacher population, there are clearly cultural differences that exist between students and teachers. Furthermore, the academic achievement gap continues to allude to the cultural teacher disconnect between students and
teachers when attempting to provide curriculum that is culturally relevant. As a result, are teacher education programs providing enough training on how to address cultural differences? Are our teachers prepared to teach a diverse student body? What solution can we suggest in addressing the need to have teachers that understand multiple
cultures, including but not limited to, understanding multiple languages, family structures, and religious beliefs?
Furthermore, how do we address the current issue with the number of teachers that are currently teaching in academic settings that they are unfamiliar with due to their own cultural biases and stereotypes? How do we bridge
the cultural gap, build cultural competence, and address the academic achievement gap that exists when we have
a majority white teaching population in U.S. schools?The researcher uses generic approach in doing qualitative
research when collecting and analyzing data (Lichtman, 2004; Sprenkle & Piercy, 2005). The researcher uses
different elements from qualitative research. While autobiography allows the researcher to tell their own lived
story, the researcher is mindful of the current research and theories that exist and considers hermeneutics as a way
to address the current and existing literature. The review of the literature will provide a source in understanding
the existing problem. The purpose of this research is to uncover the lived experiences of the researcher in her
journey to understanding how she works with pre-service and in-service teachers in creating cultural understanding, awareness, and sensitivity as she examines how to navigate working with students from different cultural
backgrounds. Her work is based on [re]examining over seven years of her life’s work and experiences through her
personal journals and diaries, notes, course syllabi for undergraduate/graduate classes, and K-12 education workshops. The researcher reflects on her own lived experiences in working with a majority white female pre-service
and in-service teachers embedded in diverse classroom settings. While the majority of the accounts are based on
working with white female pre-service and in-service teachers, there will be accounts that reflect on male or female
minority pre-service and in-service teachers. Researcher’s reflection [self-reflection] is critical in doing qualitative
research. In using self-reflection, it will allow the researcher [me] to examine [my] thinking and motivations and
how they influence and influenced the work I do (Lichtman, 2010). Reflexivity will be used as the process of selfexamination and in the process and practice of the research. Lichtman (2010) explains, “reflexivity provides an
understanding that the researcher is an instrument through which all meaning comes and that she shapes the research and is shaped by it” (p. 122).This work is expected to fill the gap in the literature through addressing how to
work towards “closing the relationship gap”, which can exist between [white] teachers and [non-white] students.
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The work contributes to the literature that demonstrates a need for pre-service and in-service teacher training that
will prepare all teachers with the understanding and importance of the role culture plays in teaching and learning
and how to build cultural competence. It will uncover how we attempt to address the needs of all students through
increasing the capacity of teachers by building on their cultural understanding, awareness, and sensitivity of themselves and others, which will allow teachers to move towards cultural proficiency in addressing and understanding
cultural differences of the students they serve inside and outside of the classroom. Additionally, it will contribute
to the framework in addressing ways to close the achievement gap as we work on creating culturally proficient
teachers in increasingly diverse classrooms through understanding how to close the “relationship gap”, addressing
cultural differences, stereotypes and biases, and making curricular choices that emulate the students that are taught.
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Özdüzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Bir Ders Planı Örneği Anahtar Sözcükler: Özdüzenleyici öğrenme, özdüzenleyici öğrenmenin desteklenmesi, ders planı, çevrimiçi öğrenme ortamı, öğretim programı Problem Durumu
Özdüzenleme, öğrenenlerin belirledikleri hedeflere ulaşmak amacı ile kendi performans dönütlerine dayalı ve sistematik olarak ürettikleri düşünceler, duygular ve eylemlerdir (Zimmerman, 1989). Genel olarak, özdüzenleyici
öğrenenler farklı özdüzenleme süreçleri (örn. hedef belirleme, kendini gözlemleme, kendini değerlendirme) ile
görev stratejilerini (örn. zaman yönetimi, örgütleme stratejileri) ve güdülenme inançlarını (örn. özyeterlik, ilgi)
birleştiren ve öğrenme sürecinde aktif olarak rol alan öğrenenlerdir (Zimmerman, 2000). Özdüzenleyici öğrenme
alanında yapılan çalışmalar, özdüzenleme süreçlerin öğretilebileceğini ve elde edilen kazanımların, öğrenenlerin
güdülenme ve başarı düzeylerinin artmasında önemli rol oynadığını göstermektedir (Zimmerman & Martinez
Pons, 1986; Pintrich & De Groot, 1990; Boekaerts & Corno, 2005). Bu doğrultuda, sınıf ortamında öğrencilerin
özdüzenleyici öğrenme becerilerinin desteklendiği öğrenme ortamlarının tasarlanması giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu süreçte öğrencileri iyi bir özdüzenleyici öğrenen olmaya teşvik etmek, iyi bir özdüzenleyici öğrenen olma yollarının farkına varmasını sağlamak ve öğrencilerin sahip olduğu özdüzenleme becerilerinden haberdar etmek önem kazanmaktadır. Ley ve Young (2001) öğretmenlerin, öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerinin desteklenmesinde; etkili öğrenme ortamları hazırlamalarının, öğretimi ve etkinlikleri bilişsel ve üstbilişsel süreçleri kolaylaştıracak şekilde düzenlemelerinin, öğretimsel hedefleri ve geribildirimleri kullanarak öğrencilere kendilerini izleme fırsatları sunmalarının, öğrenenlere sürekli olarak kendilerini değerlendirmeleri hakkında
bilgilendirmelerinin ve bu doğrultuda fırsatlar sağlamalarının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğretmenlere yardımcı olabilecek ders materyallerinin hazırlanması giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarını desteklemek amacıyla geliştirilen ders planı şablonu ve
örnek ders planı sunulacaktır. Ayrıca bu çalışmada, geliştirilen ders planı rehberliğinde bilişim dersi öğretmenlerinin geliştirdikleri ve sınıflarında uyguladıkları ders planlarına ilişkin görüşleri de paylaşılacaktır. Yöntem Araştırma Grubu Araştırma grubunu 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Bölümünde yüksek lisans programına devam etmekte olan 5 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı Araştırmada nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. İlk olarak araştırmaya katılan 5 bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri ders planlarını hazırlamışlardır. Araştırmada, öğretmenler arasındaki bilgi ve
deneyimlerin paylaşılmasında, işbirliğine dayalı çalışmaların sürdürülmesinde, ELGG çevrimiçi öğrenme ortamı
kullanılmıştır. Zimmerman (2002) özdüzenleyici öğrenme modeli temel alınarak hazırlanan kontrol listesi rehberliğinde öğretmenlerin hazırladıkları ders planları değerlendirilmiştir. Kontrol listesinin oluşturulmasında, Zimmerman’ın 2002 yılındaki çalışmasında vurguladığı özdüzenleyici öğrenme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğrenme ortamlarında olması gereken beceriler göz önünde bulundurulmuştur. Bu beceriler; a) hedefleri yakınsal
hedefler olarak belirleme, b) belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun stratejiler kullanma, c) kendi performansını
izleme, d) koyduğu hedefe uygun olarak içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal ortamı yeniden yapılandırma, e) zamanı etkili kullanma, f) uygulanan yöntemi değerlendirme, g) sonuçlara anlam yükleme, h) kazandığı deneyimleri
gelecekte ki yöntem seçimlerine uyarlamadır. İkinci olarak araştırma sonrasında öğretmenlerden ders planlarını,
hazırlama ve uygulama süreçlerinde karşılaştıkları zorluklarla, hazırladıkları ders planlarının öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerini nasıl desteklediklerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Verilerin Analizi Beş bilişim
dersi öğretmeninin hazırladığı ders planları, kontrol listesi rehberliğinde, 2 uzman ve araştırmacılardan birisi olmak üzere 3 kişi tarafından değerlendirilmiştir. Kontrol listesinde yer alan 19 madde uzmanlar tarafından değerlendirilirken; var ise 2; belirsiz ise 1 ve yok ise 0 puanları verilip, bu puanların 38 üzerinden ve daha sonra 100
üzerinden ortalamaları alınmıştır. Araştırmaya katılan 5 öğretmenin ders planlarını hazırlama ve uygulama süreçlerinde karşılaştıkları zorluklarla, hazırladıkları ders planlarının öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerini
nasıl desteklemelerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmenin hemen ardından metin haline getirilerek düzenlenen görüşme kayıtlarının çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Uygulama Araştırmaya katılan 5 bilişim teknolojileri öğretmeni 9 hafta
boyunca, çevrimiçi öğrenme ortamında, öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerini desteklemeye yönelik
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etkinlikleri paylaşmışlardır. Çevrimiçi öğrenme ortamındaki paylaşımların 4. haftasında öğretmenlerden ders planını uygulayacakları konuyu ve sınıf düzeyini belirtmeleri istenmiştir. Çalışmanın 7. haftasında öğretmenlerden,
öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme süreçlerini destekleyen ders planları hazırlamaları ve derslerini hazırladıkları
plan doğrultusunda işlemeleri önerilmiştir (Haşlaman, 2011). Örnek olarak hazırlanan ders planı şablonu ile matematik dersi için hazırlanmış olan örnek ders planı çevrimiçi ortamda öğretmenlerle paylaşılmıştır. Çalışmanın
son haftasında bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri özdüzenleyici öğrenmeyi destekleyen ders planlarını hazırlayıp uygulamışlardır. 5 katılımcının ders planları, hazırlanan kontrol listesine göre değerlendirilmiştir. Aynı zamanda 5 öğretmenin, görüşme yöntemi ile görüşleri alınmıştır. Bulgular Öğretmenlerin; öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerinin gelişimini destekleyen etkinlikleri, hazırladıkları ders planlarına nasıl yansıttıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Zimmerman (2002)’ın özdüzenleyici öğrenme ilkeleri doğrultusunda hazırlanan kontrol listesine göre ders planları incelenmiştir. Beş bilişim dersi öğretmeninin hazırladığı ders planları, kontrol listesine
göre 3 uzman tarafından değerlendirilerek, öngörülen ölçüt var ise 2; belirsiz ise 1 ve yok ise 0 puanları verilip,
bu puanların 38 üzerinden ve daha sonra 100 üzerinden ortalamaları alınmıştır. İnceleme sonucunda, 5 katılımcının
100 üzerinden aldığı ortalamalar incelendiğinde, dördünün iyi düzeyde (93,9; 92; 87,6; 83,4) olduğu, birisinin ise
orta düzeyde (69,2) olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre incelenen ders planlarının özdüzenleyici öğrenme
becerilerini destekleyen nitelikte olduğu ifade edilebilir. Öğretmenlerin ders planlarını, hazırlama ve uygulama
süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşlerinin, özdüzenleyici öğrenme etkinliklerinin ders planlarına
yansımasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Ders planının olumlu taraflarının; özdüzenleyici öğrenme
becerilerini desteklediği, öğrencilerin katılımının arttığı, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine etkin olarak katıldıkları, güdülenme düzeylerinin arttığı, ders planının kendini izleme becerilerini geliştirdiği, kendini değerlendirme becerilerini geliştirdiği, dersin işlenişinde yönlendirici olduğu, sınıf yönetiminde kolaylık sağladığı, gelecek
çalışmalara yönelik çıkarımda bulunmayı sağladığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, özdüzenleyici öğrenmeyi
destekleyen ders planlarında, normalde uyguladıkları ders planlarından, farklı noktalar olduğunu belirtmişlerdir.
Bu noktaların, öğrencilerin kendi hedeflerini belirlemeleri, kendilerini değerlendirmeleri olduğunu, öğrencilerin
daha önceleri bu tür etkinliklerle hiç karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerin bazı yakınmalarda bulunduklarını ve bu yakınmaların, ders süresinde daha sorgulayıcı, daha etkin olmalarının istenmesinden
kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler derste, özdüzenleyici öğrenme becerilerini kazanabilmek amacıyla,
bu kadar çok şeyi neden yaptıklarını anlamadıklarını belirtmişlerdir. Diğer bir ifadeyle hemen konuyu anlatıp geçecekken, öğrenmek için bu kadar çok şey yapmaya neden gerek duyulduğunu, anlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise, bu durumun, öğrencilerin var olan öğrenme alışkanlıkları ile kazandırılması hedeflenen özdüzenleyici öğrenme becerilerinin çelişmesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlamışlardır. Öğretmenler, benzer
bir şekilde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanırken de isteksiz davrandıklarını; öğrenme stratejilerini kullanıp, cevapları kendilerinin bulması gereken durumlarda, hiçbir çaba harcamadan cevapları hemen almak istediklerini ifade etmişlerdir. Bu durumda, öğretmenler özdüzenleyici öğrenme sürecinde öğrenenin sorumluluklarının
fazla olduğunu, öğrenenlerin daha fazla çabalamalarının gerektiğini ve bu becerileri kazanmanın hiç de kolay olmadığını belirtmişlerdir.
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Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Yönetimi
Öğr. Gör. Dr. Ali YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın BALYER
Yıldız Teknik Üniversitesi

Son yıllarda hemen hemen bütün ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) eğitimde kullanılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi çalışmalarına büyük bir önem verilmektedir. Böylece BİT’in eğitim yönetiminde kullanımı güçlendirilerek, BİT olanaklarından daha fazla öğrenci ve öğretmenin yararlanması sağlanmıştır. BİT, ülkelerin eğitim sistemlerinde daha çok şu üç alana odaklanmaktadır: BİT her öğrenci ve öğretmene erişim olanağı
sağlayarak ülkenin bütün okulları arasındaki dijital eşitsizliği azaltmakta; eğitimde, öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanılmakta ve nihayet eğitimde yeterlik, etkililik ve verimlilik arttırıcı bir işlevi de üstlenmektedir. BİT’in eğitim alanına girişi ile birlikte, eğitim sisteminin niteliğini arttırıp geliştirmek için özellikle
eğitim yöneticilerinin önünde muazzam bir fırsat ortaya çıkmıştır. Eğitim yöneticileri BİT’le birlikte öğretim ve
öğrenmeyi daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde geliştirme şansına kavuşmuştur. Ancak uygun olmayan planlama, eğitim yetersizliği, yetersiz bütçe ve kaynak kıtlığı gibi nedenler teknolojik entegrasyonun dünyanın bazı
bölgelerinde neden başarısız olduğunu açıklamaktadır. Öte yandan okullarda teknolojinin etkin kılınmasıyla ilgili
araştırmacılar liderlik faktörünü ön plana çıkarmaktadır. Çok sayıda ve miktarda teknolojik olanağa erişim sağlanmasıyla birlikte, okul yöneticileri eğitimle ilgili çok sayıda sorun çözülebilmektedir. Bununla birlikte, teknolojinin okullarda kullanılmasında öğretmenler çok önemli bir rol üstlenseler de, aslında okul yöneticilerinin buradaki
rolü daha önemlidir ve asla göz ardı edilmemelidir. BİT’in okullarda verimli bir şekilde kullanılmasında öğretmenlerden farklı olarak idarecilerin rolü bir takım olarak bütün bir okul ve çalışanların BİT’le entegrasyonunu
sağlamaktır. Araştırmacılar, müdürlerin lider olarak rol model, öğretimsel lider ve vizyoner rol şeklinde üç farklı
özelliğe sahip olmalarını teknolojinin okullarda etkin bir şekilde yönetilmesi için hayati görmektedirler. Diğer
taraftan, bilgisayar teknolojilerinin etkin kullanımı için okullardaki yöneticilerinin vizyon ve uzmanlık bilgisi sahibi olması gerekmektedir. Yoksa idarecilerin BİT’i etkin bir şekilde kullanmaları mümkün olmayacaktır. BİT’in
eğitim sistemi içerisinde etkin bir şekilde kullanımı günümüzde tartışılan hususların başında gelmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmanın amacı eğitimde sık ve yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) etkin ve verimli sonuçlar elde etmek için okul müdürlerinin teknoloji yönetimi becerilerine dair
durumları ortaya çıkarmaktır. Bu yolla bu amaca yönelik eğitim yönetimi alanına bir katkı sunulabileceği değerlendirilmektedir. Bir bilimsel araştırma olarak nitel araştırma, bir probleme yanıt aranmasını, söz konusu probleme
yanıt bulmak için önceden karalaştırılan süreçler kümesinin sistematik bir biçimde kullanılmasını, kanıt toplanmasını, önceden kararlaştırılmamış olan bulguların üretilmesini ve bir çalışmanın mevcut sınırlarının da ötesinde
kullanılmasını sağlayacak bulguların ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır (Mack ve diğerleri, 2005: 29-30). Bu
çalışmada nitel bir yöntem olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle bireylerin kişisel
tarihleri, bakış açıları ve deneyimleri konusunda veri elde etmek mümkündür. Görüşme tekniği bireysel duygu,
düşünce ve deneyimleri ortaya çıkarmakta ve hassas konuları ele almakta kullanılabilmektedir. Ayrıca küçük ayrıntı ve çelişkileri ortaya çıkarmakta ve bireyin özel olay, olgu ve inançlar arasında gördüğü bağlantı ve ilişkilerde
olduğu gibi yorumlayıcı bir bakış açısına ulaşmamızı sağlamaktadır (Mack ve diğerleri, 2005, s. 30). Çalışma
İstanbul ili Avcılar ilçesindeki eğitim yöneticilerini kapsamaktadır. Amaçlı örneklem yaklaşımıyla belirlenen katılımcılarla derinlemesine yapılan görüşmelerden elde edilen veriler önce yazılı metne aktarılmış, daha sonra bu
metinler detaylı bir inceleme ve sınıflamaya tabi tutularak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu arada içerik analizi
sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır. Cohen ve diğerlerine göre (2007), içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri
mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan
biri, eğitim kurumlarında Bilgi ve İletişim teknolojilerinin (BİT) etkin ve verimli kullanımı için öncelikli olarak
alt yapı çalışmalarının geliştirilmesi ya da tamamlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim
kurumundaki eğitim yöneticisinin teknoloji yönetimi konusunda mutlaka uzmanlık bilgisi sahibi olması ve geleceğe yönelik bir vizyon taşıması gerekmektedir. Dahası okullar arasında sağlıklı bir rekabet için öncelikli olarak
dijital eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Bunun için eğitim liderlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. BİT’in eğitim ve yönetimin bütün aşamalarında etkin kullanımı öncelikli hedef olarak belirlenmesi gerekmektedir. BİT’in eğitim alanında kullanılmaya başlanması günümüzde eğitim liderlerin lehine bir görünüm arz
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etmektedir. Etkin ve yetkin liderler teknolojiyi kendi işlerini kolaylaştırma ve hızlandırmada kullanabilmektedir.
Öte yandan teknolojik araç ve gerecin okullarda yöneticilerce verimli ve etkili kullanılabilmesi için en önemli ön
koşul eğitim yöneticilerinin konu hakkında bilgi sahibi uzman kişiler olmaları ile geleceğe dönük geniş bir vizyona
sahip olmalarına bağlıdır. Bazı eğitim kurumlarında teknolojik entegrasyonun bir türlü sağlanamamasının altında
eğitim yöneticilerinin söz konusu alanlardaki yetersizlikleri yatmaktadır. Son olarak okullar arası dijital eşitsizliğin
ortadan kaldırılması için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin teknolojinin sağladığı bütün olanaklardan yaralanabileceği koşulların mutlaka sağlanması gerekmektedir.
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Eğitim, değiğşim ve gelişim hareketlerinden en erken etkilenen alanların başında gelir. Bu nedenle eğitim alanında
yapılan araştırmalarda güncel olanları ta¬kip etmek çok daha önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmalara gerekli önemin verilmesi, ülkenin gelişmişlik düzeyine olumlu yönde katkı sağlamakta ve gelecekte oluşturulacak politikalara
yön vermektedir. Bunun için öncelikle mevcut koşulların iyi analiz edilmesi, gelecekte karşılaşılabilecek olası
problemlerin bugünden saptanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi oldukça önemlidir (Al, 2008). Eğitim
araştırmaları, bilimsel çalışmaların eğitim incelemelerine uygulanmasıdır. Eğitim ve öğretim uygulamalarını şekillendirmede önemli bir rolü bulunan eğitim araştırmalarının sayısında son yıllarda büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Yayımlanan bu çalışmalardan bazıları eğitim reformlarına temel oluştururken, bir kısmı da alanyazını
gözden geçirme yoluyla önceki yapılan araştırma sonuçlarının güvenirliğini test etmektedir (Karadağ, 2009). Bilimsel araştırmaların sonuçlarını diğer araştırmacılara en hızlı ve doğru şekilde paylaşma ve ulaştırma yollarından
biri ise bilimsel dergilerdir (Bacanak ve diğ., 2011). Bu araştırmaları en hızlı bir biçimde takip etmenin kolay
yollarından biri de elektronik ortamdan ücretsiz olarak erişilebilen dergilerdir. Alanla ilgili basılı yayınlar olsa da
bilimsel makaleler internet üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki eğitim literatürünün genel bir
değerlendirmesinin yapılması, o döneme ilişkin ortaya konan araştırmaların niteliğine dair bilgi vermekle kalmaz,
aynı zamanda daha sonraki araştırmalara da ışık tutar (Erdem 2011). Bilimsel araştırma yapacak olan araştırmacılar, alanında yayınlanan basılı kaynakları tarar ve ilgilendiği alanda yayımlanmış makaleleri inceleyerek bu konuda bilgi edinir. Örücü ve Şimşek (2011), Türkiye’de eğitim yönetimi alanının gelişim durumuna ilişkin yaptıkları çalışmada da belirttiği gibi, bilgi temeli oluşturma ve arayışlarının pozitivist paradigmanın etkisinden kurtulamadığı, bu bağlamda alanın tanımı ve kapsamının belirginleştirilemediği, akademik bir karmaşa yaşandığını ifade
etmiştir. Yapılan çalışmalardan bazıları birbirini desteklerken, bazılarında aynı konu üzerine yoğunlaşılmıştır.
Araştırma yapanlar ise konuyla ilgili tüm araştırmalara ulaşmakta güçlük yaşamaktadırlar. Bir alanla ilgili yapılmış
bilimsel çalışmaların analiz edilmesi o konunun derinliği ve yaygınlığı hakkında bilgiler verirken, ilgili alanın
genel görünümünü de ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmaların analizlerinin yapılması son derecede önem taşımaktadır. Makaleler incelenirken yapılacak içerik ve meta analizi araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle
bu tür araştırmalar eğitim araştırmacılarının ilgisini çekmektedir. Eğitim alanında yapılan içerik analizi araştırmaları incelendiğinde Yalçın, Bilican, Kezer ve Yalçın (2009) tarafından yapılan araştırmada ise Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisinde yayımlanan makalelerin özellikleri incelenmiştir. Bu araştırmada da
içerik analizi kullanılmıştır. Karadağ (2010) tarafından yapılan araştırmada 2003-2007 yılları arasında yayımlanan
324 doktora tezi incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan doktora
tezlerinin tematik açıdan tutum ve başarı temalarında yoğunlaştığı, metodolojik nitelik ve hatadan arınıklık açısından ise yeterli düzeyde bulunmadığı belirtilmiştir. Erdem(2011) tarafından yapılan araştırmada Ulakbilim ve Ulusal İndeks tarafından dizinlenen bütün dergiler araştırmanın evreni olarak alınmıştır. Örneklem olarak ise sekiz
tane dergi seçilmiştir. Örneklem oluşturan dergilerin 2005-2006 yılında yayımlanan 314 adet eğitim bilimleri makalelerde ne tür araştırmalar yapıldığı, hangi araştırma modelinin kullanıldığı, tercih edilen örneklem alma tekniklerinin neler olduğu, veri toplama araçları ve veri çözümlemede kullanılan istatistiksel tekniklerin neler olduğu
incelenerek araştırma yapılmıştır. Göktaş, Hasançebi, Varışoğlu, Akçay, Bayrak, Baran, Sözbilir (2012) tarafından
yapılan araştırmada Türkiye’de eğitim araştırmalarının eğilimi içerik analizi ile incelenmiştir. SSCI ve Ulakbilim’dedizinlenen ve 2005-2009 yılları arasında yayımlanan 2115 makale incelenmiştir. Araştırma türü olarak en
çok betimsel çalışmaların tercih edildiği sonucuna varılmıştır. Günümüze en yakın çalışma ise Selçuk ve Palancı(2014) tarafından Eğitim ve Bilim Dergisi’nde 2007-2013 yılları arasında yayımlanmış 492 makale incelenmiştir. Araştırmada makalelerin analizi yapılarak, makalenin kimliği hakkında tanıtıcı bilgi, disiplin alanı, makalenin konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi, veri analiz yöntemleri, tartışma ve öneriler boyutlarını
kapsayacak biçimde incelenmiştir. Elde edilen verilere göre en fazla yayın yapan üniversiteler Hacettepe, Ankara
ve Gazi Üniversiteleri olarak belirlenmiştir. Eğitim yönetimi alanına baktığımızda ise; İşçi (2013) tarafından Tür-
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kiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel açıdan incelenmesi araştırması yapılmıştır. 2008-2012 yılları arasında yayımlanan 840 lisansüstü tezi Akademik Yayın Değerlendirme Formu ile incelenmiştir. Yapılan araştırmada tezlerde bazı eksiklikler görülmüştür. Bunlardan bazıları
şu şekildedir: aynı konuların sıklıkla tekrar ettiği, tarama modelinin sıkça kullanıldığı, istatistiksel analiz teknikleri
bakımından da betimsel, t-testi, ANOVA tekniklerinin tercih edildiği açıklanmıştır. Balcı ve Apaydın (2009) tarafından yapılan araştırma ise eğitim yönetimi araştırmalarının durumunu ortaya koyacak olan önemli bir çalışmadır.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisinin 2000-2006 yılları arasında yayımlanan 20 amprik makalesi
yöntemsel açıdan incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre en çok çalışılan konuların başında yönetici davranışlarının nedenleri gelirken ikinci sırada ise yönetici davranışı ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Bu alanda yapılan
çalışmalara bakıldığında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu eğitim bilimleri başlığı altında toplanmıştır. İçerik
analizi yöntemiyle de yönelimin tarafı yapılan araştırmalar birçok değişken ile incelenerek analizleri yapılmış,
tablolarla ifade edilmiştir. Eğitim yönetimi alanında ise bu tür içerik analiz çalışmalarının henüz yeni başladığı
görülmektedir. Türkiye’de eğitim yönetimi alanına da katkı sağlayacağı düşünülerek bu çalışmada, THOMSON
REUTERS ve ULAKBİM’de dizinlenen elektronik dergilerde yayınlanmış makalelerin tematik, metodolojik ve
istatistikî çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma metodolojik değerlendirme çalışması olarak düzenlenmiştir. Araştırma kapsamına, elektronik ortamda açık
erişime sahip Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi (KED), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
(KUYEB), Eğitim ve Bilim Dergisi (EBD), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HUEF) alınmıştır.
Bu dergilerde 2010-2014 yılları arasında Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Eğitim Ekonomisi yayınlanmış …..makale üzerinde yürütülmüştür. Doküman analizi yoluyla toplanan verilerin, frekans ve kategorik analizler
yardımıyla çözümlendiği bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Dergide yayınlanan tüm makalelerin
toplam sayfa sayısı, EYDPE alanında yayınlanan tüm makalelerin toplam sayfa sayısı, Dergide yayınlanan tüm
makalelerin sayfa sayısı ortalaması, EYDPE alanında yayınlanan tüm makalelerin sayfa sayısı ortalaması, EYDPE
alanında yayınlanan araştırma konuları, Yazarların ünvanları Yazarların üniversitelere göre dağılımları, Makalelerde ifade edilen anahtar sözcükler (temalar), Araştırmalarda kullanılan istatistiksel veri analizi teknikleri, Yayımlanan makalelerdeki örneklem kitlesi, Yayımlanan makalelerdeki örneklem sayısıaçısından nasıl bir dağılım
göstermektedir? Bu çalışmanın kuramsal evreni THOMSON REUTERS ve ULAKBİM’dedizinlenen dergilerdir.Araştırmanın çalışılabilir örneklemi, güncellik ve yöntembilim alanındaki gelişmeler de göz önüne alınarak
hakemli elektronik dergilerden olan KED, KUYEB, EBD, HUEF’de yayınlanmış makalelerdir.Bu dergilerde belirlenen ve 2010 yılı ile 2014 yılı arasında yayınlanmış …makaleden oluşmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine
gidilmemiş ve çalışma evreninin tamamına ulaşılmıştır.Bu çalışma kapsamında söz konusu dört dergideki sadece
EYDPEalanıyla ilgili olan yayınlar incelendiğinden amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışma bir metodolojik değerlendirme çalışması olarak düzenlenmiştir. Metodolojik değerlendirme, yayımlanmış materyallerin
çözümsel değerlendirilmesidir. Bir değerlendirme makalesinin yazarı, önceden yayımlanmış çalışmaları düzenledikten sonra, onları bir bütün haline getirip değerlendirerek üzerine çalıştığı araştırma alanındaki bir problemi göz
önüne sermeyi amaçlar. Bu tür çalışmalarda yazar; problemi açıklayıp göz önüne serer, okuyucuyu araştırmanın
bugünkü durumundan haberdar etmek için önceki incelemeleri özetler, alanyazındaki ilişkileri, zıtlıkları, boşlukları ve tutarsızlıkları tanımlar ve problemi çözmek için atılması gereken bir sonraki adım veya adımlar konusunda
önerilerde bulunur. Bilimsel araştırma raporlarının aksine, inceleme yazılarının içindeki unsurlar kronolojiden ziyade ilişkiler göz önüne alınarak düzenlenir (APA, 2009). Metodolojik değerlendirmede araştırmacı çeşitli çalışmaların göreli metodolojik gücünü karşılaştırır, değerlendirir ve farklı metodolojilerin farklı sonuçları nasıl açıkladığını gösterir (Neuman, 2007). Bu özellikler dikkate alındığında KED, KUYEB, EBD, HUEF’de yayınlanmış
makalelerin tematik, metodolojik ve istatistiksel bakımdan incelenmesinin ve yorumlanmasının amaçlandığı bu
çalışma için en uygun yöntemin metodolojik değerlendirme olduğuna karar verilmiştir. Bu çalışmanın yazarları
tarafından geliştirilen Eğitim Araştırmaları Değerlendirme Formu aracılığıyla analiz edilerek çözümlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel
analiz türlerinden frekans ve yüzde tabloları kullanılmıştır. Çalışmanın analizlerine hala devam edilmektedir. O
nedenle bulgular, sonuç ve tartışma bölümleri henüz tamamlanmamıştır.
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Üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Süreçlerinin Öğretilmesi: Problem Tabanlı Öğretim
Uygulamaları
Doç. Dr. Tolga GÜYER
Gazi Üniversitesi

Hatice DURAK
MEB Halim Şaşmaz Ortaokulu

Üstün yetenekli öğrenciler üst düzey düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş ve olay, olgu ve kavramlar
arası ilişkileri görebilme, düşünme biçimleri ve ilgileri açısından akranlarından farklı bireylerdir. Üstün yetenekli
öğrenciler akranlarına göre özellikle düşünme, problem çözme becerileri ve öğrenme stilleri açısından farklı özellikler taşıması nedeniyle yazılım geliştirme süreçleriyle potansiyellerinin daha kolay geliştirilebileceği öngörülebilir. Öte yandan çocuklar yazılım geliştirme süreçlerinde “problem çözücü” rolüyle bir problemi anında çözme,
problem çözerken ise düşüncelerini ifade etme ve kendi düşünme sürecinin açıklama, sonuçları izleme, anında
geribildirim alma fırsatı yakalarlar. Ayrıca çocuklar yazılım geliştirme süreçlerinde problem çözme becerilerinin
yanı sıra üst düzey düşünme becerilerini kazanır ve geliştirirler. Ayrıca Türkiye’de üstün yeteneklilere yönelik
eğitim uygulamalarına bakıldığında genel eğitim programlarının ve buna bağlı olarak düzenlenen eğitim ortamlarının üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı söylenebilir. Üstün yetenekli öğrencilere özel ilkokul seviyesinde bir Bilişim Teknolojileri eğitim programı yoktur. Dolayısıyla üstün yetenekli
öğrenenlere özgü bir müfredat doğrultusunda öğrenme ortamlarının ve uygulamalarının yapılandırılması çalışmalarının da eksik olduğu söylenebilir. Araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilere programlama öğretimine yönelik bir öğretim programının uygulama sürecinde, öğrenme ortamında öğrenmeyi destekleyen ve engelleyen etkenleri belirlemektir. Bu amaç kapsamında üstün yetenekli öğrencilere programlama öğretimine yönelik bir öğretim programı tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu program çerçevesinde düzenlenen problem tabanlı öğretim etkinlikleri ile ilgili katılımcıların görüşleri ve yapılan gözlemler doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. (1)
Yazılım geliştirme süreçlerinin öğretilmesine yönelik tasarlanan öğretim programının uygulama sürecine (ortam,
etkinlikler, materyaller vb.) ilişkin öğrenen görüşleri nelerdir? (2) Yazılım geliştirme süreçlerinin öğretilmesine
yönelik öğretim programının uygulama sürecinde öğrenen deneyimlerine göre; o
öğretim programının süreçte öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkenler nelerdir? o öğretim programının süreçte öğrenmeyi engelleyen etkenler
nelerdir? Bu çalışmada ilkokul 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilere Scratch destekli
yazılım geliştirme süreçlerinin öğretilmesine yönelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 7 haftalık
uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biçimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Biçimlendirici araştırma yöntemi tasarım durumu (designed cases), uygulama sırasında doğal durumlar (in
vivo naturalistic cases) ve uygulama sonrasında doğal durumlar (post facto naturalistic cases) olmak üzere üç tip
alt yöntemi vardır. Bu çalışmada veri toplama süreci örnek olayların doğal oluşumundan itibaren başlayarak süreç
sonuna kadar sürmesi ve örnek olaylar üzerinden veriler toplanarak, tasarım modelinin bu veriler doğrultusunda
şekillendirilmesi nedeniyle uygulama sırasında doğal durumlar (in vivo naturalistic cases) alt yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde araştırmanın adımları sırasıyla “geliştirilecek tasarım modeli için bir tasarım sürecinin ortaya
konması ya da tanımlanması”, “tasarım süreciyle ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi” ve “veri toplama
ve analiz süreci sonucunda teori üzerinde değişiklikler yapılması ve raporlaştırılması” şeklindedir. Araştırmada
Bilişim Teknolojileri laboratuvarında yüz yüze işlenen derslerin yanı sıra çevrim-içi öğrenme ortamı kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu Halim Şaşmaz İlkokulu’nda 2.-3. ve 4. sınıf öğrencilerinden, Altındağ RAM tarafından üstün yetenekli öğrencileri tanılamaya yönelik testlerde 130 ve üzeri puan alarak, MEB tarafından üstün
yeteneklilere yönelik destek eğitimi almasına karar verilen 27 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmayı yürüten
araştırmacı uygulamanın yürütüldüğü ilkokulda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak destek eğitim kursları vermektedir. Bu çalışmada araştırmacının temel rolleri uygulamayı yönlendirmek, gözlem yapmak ve veri toplamaktır. Çalışma boyunca araştırmacı gözlem, bireysel ve odak grup görüşmesi ile veri toplanmıştır. Araştırmacı, çalışmada ilkokul 2-3 ve 4. sınıf seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin yazılım geliştirme aşamalarının (analiz,
tasarım, kodlama ve test) Scratch destekli olarak öğretilmesi sürecini olabildiğince ayrıntılı betimleyebilmek için
katılımcı gözlemci olarak çalışmıştır. Bu çalışmada nitel verileri toplamak için üç veri toplama aracı kullanılmıştır.
Bunlardan ilki okullarda üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin düzenlenip düzenlenmediğini ve düzenleniyorsa bu eğitimlerin içeriğini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 4 sorudan oluşan “Üstün
Yetenekli 2-3-4. Sınıf Öğrencileri İçin BEP Uygulaması Anketi“dir. İkinci veri toplama aracı yazılım geliştirme
süreçlerinin öğretimi ile ilgili öğrenen görüşleri alınmak için kullanılan “Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşme”
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formudur. Diğer bir veri toplama aracı ise belirlenen öğrenen durumları çerçevesinde verilerin toplanması sürecinde uygulanacak “Gözlem Formu”dur. Ayrıca “alan notları” alınarak öğrenme ortamında gelişen olayların ayrıntıları, ortaya çıkan tepkilerle öğrenme ortamı yansıtmak amaçlanmıştır. Hazırlanan veri toplama araçlarının
geçerliliği ve güvenirliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca hazırlanan veri toplama araçlarının Halim
Şaşmaz İlkokulu’nda uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmıştır. Araştırmanın uygulama
sürecinde öncelikle farklı okullarda üstün yeteneklilere uygulanan bilişim programlarının nasıl yapılandırıldığını
anlamaya yönelik mini bir anket araştırmacı tarafından ulaşılabilen tüm okullarda uygulanmıştır. Kaynak tarama
(alan yazın taraması, ilgili kurum raporlarının değerlendirilmesi ve üstün yeteneklilere yönelik mevcut bilişim
teknolojileri, matematik, fen bilimleri öğretim programlarının incelenmesi) ile ihtiyaçların sorgulanması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Bilişim Teknolojileri öğretim programı tasarlamak ve geliştirmek için üstün yeteneklilere
yönelik eğitim programı modellerinden ÜYEP (Üstün Yetenekliler Eğitim Programı) seçilmiştir. Bu model sadece
üstün yetenekli öğrencilere yönelik olarak geliştirilmiştir. Ayrıca benzer modeller ve daha önce gerçekleştirilen
araştırma bulguları temel alınmış, var olan modellerin yetersiz kaldığı noktalar tanımlanarak bu eksikliklerin giderilmesine yönelik bir geliştirme süreci ÜYEP modelinde izlendiğinden bu çalışmada kullanılmıştır. Nitel yöntemle toplanan verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Çalışma kapsamında belirlenen kazanımların kazandırılması için düzenlenen problem tabanlı etkinliklerde öğrenenler pasif olarak dinlemekten ziyade
aktif olabileceği, problemler üzerinde bireysel çalışma olanağı sunacak, problemlere farklı çözümler üretmesini
teşvik edecek bir öğrenme çevresi sağlanmıştır. Ayrıca ders dışı öğrenen aktivitelerinin sürdürülebilmesi ve öğrenenlerin desteklenmesi için çevrim-içi öğrenme ortamı hazırlanmıştır. Programlama öğretiminde Scratch’ın materyal olarak seçilmesi öğrenenlerin motivasyonunu arttırmıştır. Öğrenenlerin ilgisini arttıran ve dersi zenginleştiren etkenler arasında Scratch’ın resim, müzik, dijital hikaye anlatımı gibi özellikleri barındırması sayılabilir.
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Proje Geliştirme ve Yönetimi Sürecinde Öğretmenlerinönündeki Engeller
Yrd. Doç. Dr. Zeynep TATLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Proje, karmaşık bir sorunun çözümüne yönelik tasarlanmış, tanımlı hedefleri ve beklenen sonuçları olan, mali,
teknik ve insan kaynaklarını kullanan, yer ve süre olarak sınırlandırılmış, önceden planlanmış ve sonunda değerlendirmeye tabi tutulan, sonuç odaklı, somut faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir (Solomon, 2013). Proje kapsamında bir kavram veya becerinin kazandırılması amacıyla ilgili problemin çözümüne yönelik grup yada bireysel
çalışmalar yapılmaktadır (Artto vd, 2008). Bireyin bir probleme çözüm bulması, problemin çözümü için hangi
adımların atılması gerektiğine karar verebilmesi projenin temel niteliğidir (Kubinova, Novotna ve Littler, 1998).
Projelerin öğrenci ve öğretmene kattığı değerler yadsınamayacak kadar fazladır. Projeler öğretmenlere alternatif
ölçme araçlarını kullanma, öğrencileri süreçte aktif kılmayı sağlayacak etkinlikleri sunarken öğrencilere, içinde
yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri için fırsatlar sunar. Bu özelliklerinden ötürü
projeler öğrencilere hayata atıldıkları zaman yapacakları çalışmaların provasıdır. Onların hayata kolay uyum sağlamaları, içinde bulundukları çevreyi iyi gözlemlemeleri ve mümkün mertebe olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi
kurmalarına bağlıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2001). Zaten projelerin temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir (Saban,
2002). Öğrenciler proje çalışmalarında yer alarak bu yeteneklerini kullanmakta ve geliştirmektedirler. Proje deneyimi yaşamamış bir öğrenci, aldığı eğitimin farkında olmadan, donanımlarını kullanmasını bilmeyen bir kişi olarak
hayata atılmaktadır. Proje deneyimi kişiyi mesleki ve akademik anlamda rakiplerinden öne taşımaktadır (Artto vd,
2013). Böylece öğrenciler, Bloom’un (1956)da vurguladığı gibi, ezberlemekten öte, kavrama, uygulama, analiz,
sentez ve değerlendirme basamaklarına çıkabilmekte ve bilgi birikimlerini daha işlevsel olarak kullanabilmektedirler (Saracaloğlu, Akamca, Yeşildere, 2006). Projeler bilimsel içeriğin yanında insanları ve kültürleri tanıştıran,
dünyanın farklı bölgelerindeki insanları işbirliği içinde çalışma ve kaynaşma konusunda organize eden oluşumlardır. Ayrıca sınıfta oturarak dersi dinlemeyen öğrenciler için de proje çalışmasına dahil olmak verimliliği artırmaktadır. Proje çalışması birçok yöntem ve stratejiyi içine alabilen, öğrencinin kendi kendine bilgiye ulaşmasını, bilgiyi kullanmasını, ilgi alanlarına transfer etmesini, araştırma yapmasını, bilimsel süreç becerilerini kullanmasını,
elde ettiği bilgileri istenilen formatta sunabilmesini sağlayan bir yaklaşımdır (Artto; 2008; Ulusal Ajans, 2009).
Bu süreçte öğrencileri proje yapmaya itecek güç ise öğretmenlerdir. Öğretmen, projenin ilgili olduğu alanı belirlemede açık, çalışma grubunun oluşturulmasında seçici ve dikkatli olmalıdır. Öğrenciler gerçek bir takım olarak
çalışma yapma konusunda cesaretlendirilmeli, takım kuralları önceden belirlenmeli ve öğrencilerin bir iş planı
çerçevesinde hareket ederek eşit roller üstlenmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin önceden planlanmış düzenli toplantılar yapmalarını sağlamak da öğretmenin dikkat etmesi gereken bir diğer husustur (Erdem ve Akkoyunlu, 2002;
Erdem, 2002; Demirhan ve Demirel, 2003; Saracaloğlu, Akamca, Yeşildere, 2006). Bu amaçla çalışmada öğretmenlerin proje geliştirmeye yönelik bakış açlarının belirlenmesi ve proje geliştirme konusunda öğretmenlerin taleplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmanın yöntemi ampirik türde, betimsel (survey) yöntem ve genel tarama modeli kullanılarak yapılandırılmıştır. Genel tarama modeli, kalabalık bir evren hakkında geçmişte yada
halen var olan bir durum hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü yada ondan alınacak bir
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemesidir (Karasar, 2005). Betimsel yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu; mevcut olayların, daha önceki olay ve koşullarla
ilişkilerini de göz önünde bulundurarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler (Kaptan, 1998). Bu
araştırmalarda araştırma problemin özellikleri, oluş sıklığı, problem üzerinde etkili olan değişkenler, değişkenlerin
önem dereceleri ve arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanır (Ural ve Kılıç, 2006). Çalışmayla ilgili uygulamalar 2011–2012 öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Çalışma evrenini Trabzon il merkezinde farklı branşta
görev yapan öğretmenlerdir. Seçkisiz örneklem yöntemiyle (random sampling) belirlenen 16 farklı okulda 21 farklı
branşta görev yapan toplam 360 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 500 öğretmene ulaşılmış ancak bunlardan 390’ı ölçme aracına cevap vermiştir. Anketlerden değerlendirilebilir olan 360’ı
(184 Kadın, 176 Erkek) ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Değerlendirmeye alınan anketler göz önünde
bulundurulduğunda anketlerin geri dönüş oranı %73’tür. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından gelişti-
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rilen “proje geliştirme ve yönetim süreci anket formu” kullanılmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “kişisel bilgiler” yer almakta ikinci bölümde ise “proje geliştirmeye yönelik görüşler” bulunmaktadır. Geliştirilen anketin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla en az bir projede yer almış alanında uzmanlık derecesine sahip 10 akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Anketin ilk haline getirilen eleştiriler doğrultusunda
anket yeniden düzenlenerek asıl çalışmaya katılmayan 50 öğretmen tarafından cevaplanmıştır. Bu aşamada öğretmenlerin anlamadıkları ya da yanlış anladıkları ifadeler yeniden düzenlenmiş ve ankete son şekli verilmiştir.Çalışma sonuçlarına bakıldığında günümüzde ulusal ve uluslararası nitelikte oldukça önemli yeri olan proje çalışmalarının çeşitli gerekçelerle yapılamadığı görülmektedir. Çalışma kapsamında tespit edilen engellerden biri öğretmenlerin lisans eğitimleri sırasında “proje geliştirme” konusunda eğitim almadan mezun olmalarıdır. Yükseköğretim kurulunun eğitim fakültelerinde okutulan dersler incelendiğinde yalnızca iki branşta bu türden bir eğitimin
mevcut olduğu görülmektedir (YOK, 2007). Eğitim fakültelerinde yalnızca bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde “proje geliştirme ve yönetimi”, sosyal bilgiler öğretmenliği programında ise “sosyal proje geliştirme” adlı bir ders mevcut olmakla birlikte bu iki program dışında kalan öğretmenlik programlarında bu türden
bir ders yer almamaktadır. Dolayısıyla bu nitelikte bir ders almadan mezun olan öğretmenler proje geliştirme ve
yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmadıkları için proje yazma ya da bu süreçte yer alma noktasında çekimser
kalmaktadırlar. Öğretmenlerin bir proje geliştirme sürecinde kendilerini yetersiz gördükleri diğer alanlar ise bilgisayar ve internet kullanımı ile yabancı dil bilgilerinin yeterli olmaması olarak görülmektedir. Öğretmenler bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki problemi aşmak için oluşturulacak olan proje ofislerinde bilişim teknolojileri öğretmenlerinin de yer almasını önermektedirler. Çalışmanın bir diğer sonucu göstermektedir ki eğitimin
uygulayıcıları olan öğretmenler bu süreçte yabancı dil bilgisi noktasında yetersiz kalmaktadır. Oluşturulacak olan
proje ofislerinde görev yapması önerilen yabancı dil öğretmenleri aracılığıyla, diğer branş öğretmelerinin uluslar
arası çalışma yapma ve proje yazma sürecine destek vermeleri sağlanarak sorunun kısa vadede etkin çözümü sağlanabilecektir.
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Öğretmen Adaylarının Estetik Eğitiminin Değerlendirilmesi
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Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELTİKCİ
Süleyman Demirel Üniversitesi

Büyümekte olan neslin estetik eğitimi önemlidir. Estetik eğitim duymak, hissetmek, duyarlılık anlamına geliyor.
Estetik insanlarda dahil gençlerde edebiyat ve sanat değerleri, ayrıca doğa, toplum ve davranış güzellikleri temelinde estetik duyguların, bakışların oluşumu ve gelişimine, gençlerde doğa ve toplum, ayrıca insan güzelliklerinden
zevk almak, onları doğru değerlendirmek becerisini, sanatsal yeteneklerini oluşturmaya hizmet ediyor. Gelecek
öğretmenlerin bilimsel teorik ve mesleki eğitim sisteminde estetik hazırlık önemli yer tutmaktadır. Sadece yüksek
estetik bilince ve kültüre yiyelenmiş öğretmen kadroları genç neslin estetik terbiyesini çağdaş talepler seviyesinde
kurabilir, okulda sağlıklı estetik ortamın oluşmasında yakından katılma imkanını elde ediyorlar. Öğretim yaptığı
fenden bakılmaksızın «her bir öğretmen estetik terbiye hocası olmalıdır» (M.C.Cəfərov). öğretmen kendisinin iç
ve dış güzelliği ile, güzel konuşması, davranışı, tavrı, giyimi ile çocuklar ve gençlerin zevkini terbiye etmelidir.
Estetik terbiye gençlerin yetişkin, uyumlu kişilik olgunlaşmasında büyük rol oynuyor. O, hayatı kavramaya - zihinsel gelişime yardımcı olur; insanı arındırır, moral yönünden zenginleştirir, onu güzel amellere yöneltir; emek
ve fiziksel gelişime yardım eder. Öğretmen adaylarının estetik terbiyesi karşısında birçok görevler durur: gençlerde estetik bilinci, parçaları, estetik zevk ve sanatsal yaratıcılık yeteneklerini şekillendirmek. Öğretmen adayları
sadece dar uzmanlık alanı ile yetinmemeli, pedagojik faaliyet için gerekli olan yetenek ve niteliklere dahil estetik
kültüre aktif sahiplenmelidir. Her bir genç öğrencilik yıllarında sanatsal-estetik faaliyetin belirli alanı ile ilgilenmekidir,uygun beceri ve yeteneklere yiyelenmeli, kendi hayatını güzellik ilkeleri temelinde kurmayı öğrenmelidir.
Gelecek öğretmenlerin estetik hazırlığının başarısı yüksek okulda estetik terbiyenin belli sistemde yapılması ile
bağlıdır. Bu sistemde öğretim sürecinde ve auditoriyadan dışında estetik eğitim tedbirleri önemli yer tutmaktadır.
Öğretim sürecinde estetik maddi alemin estetik kavranmasına, analizi ve değerlendirilmesine, doğaya, topluma,
insana, edebiyat ve sanata doğru estetik tutumun oluşmasına hizmet etmektedir. Çağdaş dünyada yaşanan küreselleşme sürecinde genç neslin estetik değerler ruhunda terbiyesi günceldir. her halkın kendi değerler sistemi vardır,
onlar belli özelliklerine göre başka halklardan farklıdır. Bu farklar ise bu ve ya diğer halkın kendine özgüdür.
Aslında tüm halklar her yönden eyniyyet teşkil olsalardı muhtemelen, karşılıklı yararlanma, renklilik olmazdı, yani
yaşam ilgisiz olurdu. Oysa dünyanın güzelliği her halkın kendine özgülüyü, kültürü, sanatı, edebiyatı, gelenek ve
geleneklerinde. Bu durumda halklar birbirlerinin estetik duyumu, bakışları, kültürleri ile tanışıyor, yaklaşıyor, aynı
zamanda kendi milli yüzünü saklayarak geliştiriyor, bununla dünyanın farklılığı sağlanır. Bu da küreselleşme sürecinin esas gayesini teşkil ediyor.Araştırma pedagojik odaklı yüksek okul öğrencilerinin aldıkları teorik bilginin
deneyim sürecinde yüksek yaratıcılık yeteneğine, edebi ve kültürel zenginliğe, adet gelenek, manevi değerlere
menaca güçlü folklor hazinesine, kültürel tarihi abidelere, renkli doğa güzelliklerine, çeşitli iklim çeşitlerine, zengin geleneklerine sahip Azerbaycan gerçəkliklərinin örnekleri zemininde öğrencilerin estetik eğitimin uygulanmasına zemin oluşturacaktır. Eğer bağımsız Azerbaycan vatandaşının oluşumunda öğrenci yeniyetmelerle estetik terbiye işini daha verimli ve hedefli şekilde gerçekleştirmeye hizmet edecektir. Fakat bunu gerçekleştirmek için öğretim elemanlarının estetik zevkinin yüksek olması vacibdir. Öyrətmən adaylarının estetik terbiyeye formalaşdırmasının hangi yöntemlerinden kullanacağı öğrenebilir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1. Estetik terbiyenin mahiyeti, kaynakları hangılardır? 2. Okullarda estetik terbiye hangi görevleri gerçekleştirir 3. Hangi yöntemler kullanılır Araştırmanın örneklemini Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde,
Tarih Bölümü'nde ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Fizik Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır, öğrenim gören toplam 80 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama Bilimsel
yöntemin amacına ulaşabilmesi için çeşitli bilgi toplama araçlarına gereksinim vardır. Verilerin toplanmasında
anketten yararlanılmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan anketler ve gözlemler onların bilgilerini tespit etme imkanı
verir. Literatür taraması yapılmıştır. Büyümekte olan neslin estetik terbiyesi öğrenciler tarafından test üretilmiş
somut ve etkili yollarının belirlenmesi ile nitelendirilmektedir. Bunlar da düşüncemize göre öğrenci öğretmen gibi
hazırlığında ve faaliyetinde önemli rol oynayabilir.Öğretmen adayları cevaplarını değerlendirirsek, çoku estetik
terbiyenin mahiyeti, kaynaklarını yeterli izah etmiyorlar. Sadece ayrı ayrı fenlerin eğitiminde estetik terbiye imkanlarından geniş kullanımını vurgulayır. Oysa estetik terbiyenin birçok araçları vardır: a) insanların doğayla ilişkisi; b) sosyal yaşam; v) çalışma önemli yer tutmaktadır. Sanatsal yaratıcılık ve sanat dernekleri estetik terbiye
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üzere sınıftan hariç çalışmaların yaygın formalarındandır. Fakat bunları belirtmediler. Öğretmen hazırlığın seviyesi gelecek öğretmenlerde pedagojik işe ilgi, peşekarlığın oluşturulması öğrenci kimliğinin oluşturulması yeteneğinin teorik ve pratik yetisinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ölçülür. Fakat öğrencilerin estetik terbiyesinde
bazı sıkıntıların olması öne sürülmüş sorunun çözümünde sıkıntı yaratır: Universitelerdeki fenlerin bir kısmı içerik
itibarı ile doğrudan estetik terbiye imkanına sahiptir. Çoğu durumda onların öğrencilere aşılanmasında bu amaç
güdülmür.Öğrencilere estetik terbiye ile ilgili sadece pedagoji biliminin öğretiminde teorik bilgi verildiğinden onlar pedagojik deneyim sırasında zorluklarla yüzleşmeli olurlar. Bu zaman da konunun estetik terbiye yönümü odak
duramıyor. Araşdırmalardan anlaşılıyor ki, pedagojik yönelik yüksek okullarda ders veren öğretmenler de öğrencilerin bilgi düzeyini ve pratik becerilerini test kaygısına kalmıyorlar. Bu açıdan da stajyer öğrenci pedagojik işe
çıkarları kendini zayıf somutlaştırır.
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Berger ve Luhmann'ın Sosyal İnşacılığı Açısından Değerin Yeniden İnşası: Profesyonel Askerlikte Değer
Eğitimi
Arş. Gör. Zafer UZUN
Kara Harp Okulu

Ayşenur Merve ŞAFAK UZUN
Başkent Üniversitesi

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZKURT
Kara Harp Okulu

Değerler, toplumsal yapıyı ve toplumsal davranışı anlamlandırma adına sosyolojide olduğu kadar, psikoloji ve
antropolojide de önemli bir rol oynayarak merkezi bir kavram halini almıştır. Weberyan manada bir ideal tip görevini üstelenen değerler, toplumları ve bireyleri nitelemede, zaman içinde değişimin izini sürmede ve tutum ve
davranışların güdüsel temellerini açıklamada kullanılmışlardır. Geçmişten günümüze toplum bilimcilerin ilgisini
çeken bu kavramın toplumsalın araştırılmasındaki önemi ilk sosyologlarca da fark edilmiştir. Örneğin, Durkheim
ve Weber’e göre, toplumsal, kişisel örgütlenmeyi ve değişimi açıklamada değerler yaşamsal bir öneme sahip olduğu kabul edilmiştir (Schwartz, 2006). Toplumsal aktör olarak birey, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak
için toplumun değer, tutum ve inançlarını benimseyerek uyum sağlarken; toplumsal kültürü oluşturan inançlar,
fikirler ve normlar sistemlerinin her birini değer olarak nitelendirir (Tural, 1992). Toplum ya da bireyler tarafından
benimsenen değerler, tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmış değillerdir. Hatta anlam kazandığı yapılar ve duygular ile iç içedirler (Özgüven,1994). Toplumsal yapılarda üretilen değerler ile sosyal aktörün ilk karşılaşması
ailede olmaktadır. Bu süreçte birey, aileye ve ailenin içinde bulunduğu topluma özgü bilgi, beceri, tutum ve değerler ile karşılaşır. Toplumsal yapıda sosyal aktörün üretilen değerler ile ikincil karşılaşması eğitim kurumlarında
gerçekleşmektedir. Toplumun, değer ve normlarının sosyalleşme yöntemi ile bireylere iletmede etkin bir araç olarak kullanılan eğitim kurumları, aynı zamanda öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki
gelişimlerine ve karakter eğitimlerine katkıda bulunmak gibi işlevleri de üstlenmektedir (Ergün,1994; Ercan, 2001;
Akbaş; 2004). Değerler eğitiminin esası gerek ailede gerekse de eğitim kurumlarında değerlerin öğretilmesidir.
Değerler eğitiminin amacı ise toplumsal değer ve normları benimsemiş ve içselleştirmiş bir kişilik/karakter gelişimini sağlamaktır. Bireyin eğitimi ise bireyin içinde bulunduğu toplumun ve toplumu oluşturan sosyal kurumlar ile
olan ilişkisinin bir ürünüdür. Bu etkileşim ilişkisi birey, “iyiyi-kötüyü”, “doğruyu- yanlışı” teorik olarak öğrenip
normlar, kurallar ve kanunların caydırıcı gücü ile karşılamaktadır. Ancak, kurallar ve kanunlar ile yasaklanmış
davranışların (yalan söylemek,, rüşvet almak, kişisel çıkarları her şeyden üstün tutmak, görevi kötüye kullanmaları
ve başkalarına zarar vermeyi düşünmek) varlığı bilgileri yeterince mesleki ve toplumsal değerlerin yeterince içselleştirilememiş olmasının bir göstergesidir (Aydın, 2014 ). Mesleki görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış alan bilgisi ve uzun süreli eğitim alan askerlik mesleği gibi profesyonel mesleklerde (Subaylığın uzmanlık
gerektiren bir meslek olduğuna dair çalışmalar için bakınız Huntington (1957), Janowitz (1960) ve Prandstraller
(1985)) değer eğitiminin nasıl verileceği önemli bir sorunsalı temsil etmektedir. Uzun süreli eğitim hayatı boyunca
askerlerden, bilgi ve tecrübe kazanarak mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler doğrultusunda deneyimlerini
eylemlere dönüştürülmesi beklenmektedir (Raelin, 1999: 25). Askerlerden beklenen diğer bir beklenti de, toplumsal değer ve normları içselleştirmeleri ve kurumsal değerler ile bütünleşmeleridir.Bu çalışmanın teorik zemini
Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın gerçekliğin sosyal inşası kuramı üzerine inşa edilmiştir. Teoriden yola çıkılarak, askerlik mesleğindeki pratik uygulamalar, karşılaştırmalı olarak betimsel analizler aracılığı ile çözümlenmeye çalışılmıştır.Bu çalışmanın sonucunda ilk olarak “Eğitim Sosyolojisi” literatürüne genelde “Değer Eğitimi”
özelde ise “Askerlikte Değer Eğitimi” konularında kaynaklık edebilecek bir kuramsal bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. İkinci olarak, İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerika’da sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya
çıkan ‘Askeri Sosyoloji’ literatürüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Son olarak gerek askerlik mesleğindeki
gerekse de sivil politika kurucuları ve eğitim programcılarına karar alma süreçlerinde yardımcı olabilecek bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.
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Tarih eğitimcileri, tarih dersinin hedeflenen bilgi ve becerilere ulaşabilmesi için; “ne öğretilmeli, niçin öğretilmeli
ve nasıl öğretilmeli? gibi temel sorulara cevap aramakta ve her geçen yıl da yeni yaklaşımlar ve yöntemler üretmektedirler. Bu yeni yaklaşımlardan biri olan tarihsel önemin belirlenmesi usulü, Avrupalı ve Amerikalı tarih
eğitimcilerinin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Tarihsel önem kavramı 20.yüzyılın son çeyreğinde ortaya atılmıştır ve son on beş yıldır da tarih eğitimcileri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Yazının kullanılmasıyla
başlayan tarih, binlerce yıllık bir bilgi birikimine sahiptir. Bu yığınlar halindeki tarihi bilgiler arasından işe yarar
tarihi olayların hangilerinin bilinmeye ve öğretilmeye değer olduğunun seçilmesi yani önemli olaylar ile önemsiz
olanların birbirinden ayıklanması son derce zor bir iştir. Önemli ve önemsiz olayların nasıl belirlenmesi gerektiği,
bir olayı ya da bir akımı veya bir kişiyi tarihsel olarak neyin önemli yaptığının ortaya konması için tarihsel önemliliğin belirlenmesi gerekmektedir. Lomas (1990: 41), “Tarihteki önem fikrinden kimse kaçamaz. Anlamlı olması
için tarih, seçimlere bağlıdır ve bu da dolayısıyla daha bağdaşık olanı seçip alakasız olanı elemek için önem kriterini belirlemeye bağlıdır” der. Dolayısıyla tarihte yaşanmış olayların bir kısmı anlatılmaya ve öğrenilmeye değerdir. Bu bakımdan tarihi olaylar arasından önemli olanları mutlaka belirlemek gerekir. Partington (1980:112-116),
tarihsel önemin tarih eğitiminin çok önemli bir parçası olduğunu fakat ne anlama geldiğini anlamak için bir olayı
neyin önemli yaptığını anlamanın gerekli olduğunu söylemiştir. Bir olayın önemliliğinin belirlenebilmesi için bazı
önem kriterleri geliştirilmiştir. Çünkü toplumsal, dinsel ve etnik farklar tarihi olayların önemliliğinin belirlenmesi
ve değerlendirilmesini etkilemektedir. Bazı toplumlar için önemli olarak belirlenen bir olay başka bir toplum için
önemsizmiş gibi görünebilir. Tarihi olayların öneminin belirlenmesinde dikkate alınan öznel bakış açısının yerine
tarihsel bir bakış açısının kazandırılması için tarihsel önem kriterleri geliştirilmiştir. En bilinen önem kriteri Counsell’in geliştirmiş olduğu 5R tekniğidir. Counsell (2004) bir olayı tarihsel açıdan önemli kılabilecek 5 özellik
belirlemiştir. Bu özellikler: “Dikkate Değer (Remarkable), Hatırlanan (Remembered), Yankılanan- yankılanmış
(Resonant), Değişimin Sonuçlanması (Resulting in Change), Açığa Çıkmak (Revealing). Fakat O’na göre bu beş
özelliğin tamamının bir olayda bulunmasına gerek yoktur. Olayın önemine değer biçebilmek için bu beş özellikten
bir tanesinin uygulanması olayın öneminin anlaşılması ve öneme kriter kullanılarak değer biçilmesine katkı sağlamaktadır. Tarih anlatımında tarihsel önemin kullanılması öğrencilerin tarihi olayları daha iyi anlamalarını ve
anlamlandırmalarını sağlaması açısından çok büyük bir kıymet taşır. Hunt (2003), olayların, değişikliklerin ve
insanların önemine yapılan vurgunun öğrenmenin kalitesini arttıracağını ve genellikle öğrencilerin kafasında tarih
çalışmanın değerini netleştireceğini öne sürmüştür. Hunt (2000:42) tarih öğretiminde öneme vurgu yapmanın faydalarını şu şekilde sıralar:
Kaynak kullanımı yoluyla tarihsel sorgulamaya daha fazla
İletişim ve organizasyon becerilerini artırır. Bu vesile ile öğrencilere asıl olayların, insanların ve
değişimlerin öneminin değerlendirilmesi öğretilmelidir. Olayların görülmeyen veya şimdiye kadar dikkate alınmayan yönlerinin açığa çıkması ve bu açığa çıkan olay veya durumun tarihsel önemliliğinin belirlenerek genel
olaya yaptığı katkının belirlenmesi açığa çıkan olayın tarihsel önemi açısından önemlidir. Counsell tarafından
geliştirilen 5R özelliğinden birisi olan “açığa çıkmak” özelliği, fark edilmemiş ve olayın bütünlüğü içerisinde
hakkettiği değeri ve önemi bulamayan bir durumun tarihsel önemliliğinin olabileceğini ifade eder. Salgın hastalıklar savaşların seyrini ve sonucunu etkileyen en önemli etmenlerden birisidir. Fakat ders kitaplarımızda ve tarih
öğretimimizde salgın hastalıkların tarihsel önemi üzerinde şimdiye kadar hiç durulmadığı tespit edilmiştir. Tarihsel
önemin kullanılmasının öğrenciye sağlayacağı katkılar da dikkate alındığında, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı
Devleti tarafından kaybedilmesine neden olan en etkili sebeplerden birinin, salgın hastalıkların “açığa çıkmak”
kriteri kullanılarak, öğrenciler tarafından tarihsel önemliliğinin belirlenmesinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır.Tarihsel önem kriterlerinden biri olan, açığa çıkmak kriteri uygulanarak, Birinci Dünya Savaşında salgın hastalıkların tarihsel öneminin belirlenmesi maksadıyla yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma, tümevarımcı bir yaklaşımla, olayları ve olguları doğal ortamları içinde betimleme, katılımcıların bakış açılarını anlama ve yansıtma üzerine odaklanan araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Ortaöğretim öğrencilerinin tarihi olay ve olguların tarihsel önemine ilişkin görüşleri ve düşüncelerinin belirlen-
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mesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma, nitel araştırma yöntemleri desenlerinden olgubilim desenine uygundur. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Tokat ili merkezde Tokat Anadolu Lisesi’nde
öğrenim gören 15 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler, 11. Sınıf Türkçe-Matematik bölümüne mensupturlar. Araştırmada veriler odak grup görüşmesi ile elde edilmiştir. Odak grup görüşmesi “ılımlı ve tehtitkar olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algıları elde etmek amacıyla planlanan tartışmalar serisi”
olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011:152). Bu teknik bireysel deneyimden ziyade sistematik bir
şekilde, bir konu üzerinde odaklanılarak grupla yürütülen görüşmedir (Ekiz, 2009:64). Bowling’e (2002) göre
odak grup görüşmesi küçük bir grupla lider arasında yapılandırılmamış görüşme ve tartışmada grup dinamiğinin
etkisini kullanma, derinlemesine bilgi edinme ve düşünce üretmedir. Nitel verilere ulaşmak için araştırmacı ilgili
öğrencilerle iki hafta yani dört saatlik bir görüşme gerçekleştirmiştir. İlk hafta öğrenciler ile Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşındaki askeri durumu ve savaşın kaybedilme nedenleri üzerine görüşülmüş ve bu konuyla
ilgili araştırmacı tarafından bazı sorular sorulmuş ve yazılı olarak cevaplar alınmıştır. İkinci haftaki görüşmede
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında verdiği askeri kayıplar (yaralanmalar ve ölümler) ve bu kayıpların sebeplerinden biri olan salgın hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Özellikle salgın hastalıkların
türü, kaç kişinin bu hastalıklara yakalandığı ve ordudaki hasta kişilerin sayıları da verilmiştir. Bu bilgiler öğrenciler
tarafından incelenmiş, değerlendirilmiş ve görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Açığa çıkmak kriterine uygun olarak
salgın hastalıkların önemi üzerine durulmasının, öğrencilerin Birinci Dünya Savaşının kaybedilmesine ilişkin görüşlerinde değişiklik yaratıp yaratmadığı, eğer değişiklik oldu ise nasıl bir değişimin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu maksatla, öğrencilerden yazılı olarak alınan görüş ve düşünceler doküman analizine tabi tutularak analiz
edilmiştir. İçerik analizi tekniği uygulanarak elde edilen verilen kodlar ve temalar kullanılarak derinlemesine incelenmiş ve analiz edilmiştir.Bir olayın tarihsel öneminin belirlenebilmesi için Counsell tarafından geliştirilen 5
önem kriterinden biri olan “açığa çıkmak” kriteri araştırmacı tarafından uygulanarak, salgın hastalıkların Birinci
Dünya Savaşındaki önemi dolayısı ile salgın hastalıkların tarihsel önemi orta öğretim öğrencileri tarafından belirlenmiştir. Öğrenciler, savaşın kaybedilmesindeki en önemli neden olarak salgın hastalıkları görmüşlerdir. Salgın
hastalıların önemi üzerine durulmadan önce de, öğrencilere aynı soru yöneltilmiş fakat önceki sonuçların, yeni
elde edilen sonuçtan farklı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen ilk sonuçlarda, savaşın kaybedilme
sebebi olarak, “ordunun savaşa hazır olmayışı ve Osmanlı Devleti’nin yanlış blokta yer alması” gösterilmişti. Fakat bu seferki sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin, olayın sebebine dair bakış açılarının ve dolayısı ile önem sıralamalarının da değiştiği görülmektedir. İlk sıralamalarında hiçbir öğrenci salgın hastalıklardan veya ilaç yetersizliğinden bahsetmezken, salgın hastalıkların tarihi süreç içerisinde özellikle de savaşlardaki önemi üzerinde durulmasından sonra öğrencilerin bakış açılarında büyük bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle
öğrencilerin şimdiye kadar hiç fark etmedikleri veya önemli olarak görmedikleri bir olayın, etkileri ve sonuçları
göz önüne alındığında büyük bir öneme sahip olduğunun öğrenciler tarafından idrak edildiği anlaşılmıştır. Bu
süreçte öğrencilerin daha empatik düşündükleri, daha sınırlı, spesifik bir olaydan hareketle daha geniş etkili ve
sonuçlu olaylara doğru yorum yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca salgın hastalıklar öğrencilerin şimdiye kadar bilmedikleri veya dikkat etmedikleri olayları, durumları ve etkileri fark etmelerini sağladığı yani yeni bilgi ve anlayışları açığa çıkardığı bulgusuna ulaşılmıştır.
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İçinde yaşadığımız bilgi çağında, eğitim, ülkelerin gelişim ve dönüşümlerinde temel bir faktördür. Bu gün dünya
genelinde çeşitli ülkelerde eğitime ilişkin değişimler ve eğitim politikalarında gelişmeler göze çarpmaktadır. Uluslararası toplumlardaki genel kanı temel eğitimin ilköğretim düzeyinde yetersizliği ve en az lise düzeyinde olması
gerekliliği yönündedir. Özellikle 70’li yıllardan itibaren yaygın olarak OECD ülkelerinde lise eğitiminin nüfusun
tamamına yaygınlaştırılması ve eğitim sürelerinin uzatılması yönündeki politikalar dikkat çekicidir. Ayrıca temel
eğitim süresi uzatılmakla birlikte bu sürecin öğrencilerin gelişim özellikleri temelinde aşamalandırıldığı da görülmektedir. Ülkemizde de dünya üzerinde görülen bu değişime paralel olarak sekiz yıllık kesintisiz eğitim yerine
öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemlerini esas alınarak bir kademelendirmeye gidilen 4+4+4 sistemi 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde yaşayan insanların ortalama eğitim
süresini yükseltmek ve eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesi amacını taşıyan bu yeni sistem ile temel eğitim kademelere bölünmüştür. Birinci
kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır. Yeni sistem avantajları yanında bir takım olağan sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan
biri kendini Sosyal Bilgiler derslerinde hissettirmektedir. Önceki sistemde ilköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıflarda ve ilköğretim ikinci kademe 6. ve 7. sınıflarda verilmekte olan sosyal bilgiler dersi, yeni sistemde ilkokul
4. sınıfta 3 ders saati, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 3’er ders saati olarak yer bulmaktadır. 8 yıllık zorunlu eğitim
sisteminde ilköğretim birinci kademeye dahil olan 5. sınıfların yeni sistem ile ortaokullara dahil edilmesi vesilesiyle 5. sınıf sosyal bilgiler dersine sınıf öğretmenlerinin değil de branş öğretmeni olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin girmesi sosyal bilgiler öğretmenleri açısından bazı sorunları beraberinde getirmesi dolayısıyla bu yeni sistemde karşılaşılan bir sorun olarak ifade edilebilir. Bu araştırmada yapılan bu değişiklik ile 5. sınıflarda Sosyal
Bilgiler derslerini yürüten Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin dersin öğretim sürecine ilişkin değerlendirmeleri ve bu
süreçte ne gibi sorunlar yaşadıkları incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği
araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.39). Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan “durum çalışması” deseni kapsamında yürütülmüştür. Durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Yani bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri, ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerinde odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.77). Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren ortaokullarda görev yapan 12 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 7’si bayan ve 8’i erkektir. Araştırmada ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler (nesneler, olaylar vb.) örnekleme alınırlar
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, s.91). Bu araştırmada son iki yıl içinde 5. sınıf öğrencileri ile Sosyal Bilgiler dersi yürütmüş olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formu araştırmacı tarafından
hazırlanmıştır. Anketteki açık uçlu sorular, araştırmanın alt problemlerine ilişkin bilgileri toplamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu açık uçlu beş sorudan oluşmaktadır. Anket formunun oluşturulması aşamasında öncelikle araştırmacı tarafından bu konu ile ilgili literatür incelenmiştir. Ardından çalışma
grubu dışında kalan birkaç Sosyal Bilgiler öğretmeni ile araştırmanın konusuna ilişkin görüşmeler yapılmış ve
böylece ilgili literatür araştırması ve bu görüşmeler sonucunda alt sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan alt sorular
için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda bazı sorular araştırma amacı dışında kaldığı
gerekçesiyle formdan çıkarılmış, bazıları ise düzeltilerek veri toplama aracı oluşturulmuştur Verilerin analizinde
nitel araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve tanımlanmasını sağlayan yöntemlerden biri olan içerik
analizine başvurulmuştur. İçerik analizinde, temelde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlemek olarak yorumlanır
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(Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.227). Araştırmada elde edilen veriler analiz sürecinde araştırmacı tarafından kodlanmış, temalar oluşturulmuş ve bunlar ortak kategori ve alt kategoriler altında birleştirilmiştir. Araştırmada genel ve
alt kategoriler çalışma öncesinde değil, verilerin incelenmesi sırasında yani verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu tema, kategori ve alt kategoriler tablolaştırılıp, frekans ve yüzde değerleri ile birlikte bulgular bölümünde verilmiştir. Araştırmada her bir öğretmene Ö/1, Ö/2, Ö/3………….Ö/12 şeklinde birer kod verilmiştir.
Bulgular kısmında görüşlerden doğrudan alıntılar yapılırken bu kodlar kullanılarak katılımcılar gizli tutulmuştur.
Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel olarak hazırbulunuşluk seviyesinin düşük olması öğretmenlerin yaşadıkları sorunlardan biridir. Öğrenme öğretme sürecinde yaşanan sorunlardan biri konuların öğrencilerin seviyelerine ağır
geldiğinin düşünülmesidir. Zaman zaman öğrenme güçlüklerinin yaşanması olası bir durumdur.
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The fact that the parents bring up their children according to their cultures causes the socialization of children with
family culture and generation of subcultures (Başaran, 2005:299). Each students comes school with a different
subculture and they also exhibit behaviours as they learnt from their parents. To direct parents in accordance with
the school culture and for a common purpose can be possible only with parents education (Gürşimşek and others,
2007:181). So the designation of the necessities of the parents education has importance for an effective education.
The problem of this study is to investigate the necessities of the parents’ education according to the comments of
teachers. Within this context it will be sought answers for the questions below as problem: 1. Which subject is
generally concentrated for the necessities of the parents education on? 2. Do the educational needs show differentiation according to the school levels where the students take education? The work area of this study made accordance with the relational screening model (Büyüköztürk and others, 2009:23) consists of the teachers who works
primary, secondary and high schools in the Agri city centre. The sample of the study generates from 393 teachers
chosen with the randomized stratified sample method among the above teachers that 147 (37,4%) of them are from
primary schools, 99 (25,2%) of them are from secondary schools and 147 (37,4%) of them are from high schools.
176 (44,7%) of the teachers are women, 217 (55,2%) of them are men, 316 (80,4%) of them are married and 77
(19,6%) of them are single. The most of the teachers (96%) joined in the sample are between 31-50 ages and 95%
of them have an 8 year and over professional seniority. The teachers that had an in-service training about parents
education consist of the 61% of the group. According to the teacher comments at the result of this study being
investigated for the necessities of the parents education, it was revealed that the parents needed much educational
necessities about disciplining, personal care, friend selection, money usage and gender educations. Due to the
development of the children, their requirements change and their problems differentiate. Within this context it was
seen that the necessities of the parents would be changed according to the school levels. It was revealed that while
the parents of the primary school students needed development traits such as adoption of family values, selfconfidence, responsibility infusion, getting adopt healthy nutrition habit, the parents of the high school students
needed the educational subjects such as money usage, raising the awareness of the children about ad products and
room cleaning. Besides that it was derived that the parents of the secondary school students which was a passage
between the primary and high school; and the inception of the adolescence needed educational subjects such as
communication with children, friend selection, disciplining the children and sexual subjects.
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Üniversitelerin hızla yayılması, Türk Yükseköğretim sisteminin, reform ve politikalardan kaynaklanan ‘nitelik ile
nicelik’, ‘çeşitlilik (diversity) ile homojenleşme’ sorunları ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. ‘Nitelik ile
nicelik’ sorununu incelemek (Korkut, 1984; Simsek, 1999, Aypay, 2003, Mızıkacı, 2010) yükseköğretim kurumlarının nicel olarak artış göstermesininim yaratabileceği nitelik sorunlarını anlamamızda önemli bir noktadır. Mızıkacı (2006), ‘hızlı ve plansız yayılmanın bazı üniversitelerin eğitim ve akademik kalitesine zarar verdiğini belirtmektedir. (s. 21). Öğretim üyesi/ Öğrenci sayısı oranı, doktora öğrenci sayısı, kütüphane kaynakları, bilimsel
yayın endeksleri (Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), and Art and Humanities
Citation Index AHCI)), akademik personel/yayın oranı, projeler (Avrupa birliği, TUBITAK projeleri vs.) gibi
göstergeler üniversitelerin eğitim ve akademik kalitesini anlamada önemlidir. Bu göstergelere göre özellikle yeni
açılan üniversitelerin eğitim ve akademik kalitesini ne durumdadır? Mızıkacı (2006, s. 21) ‘yeni acılan üniversitelerin hala yeterli öğretim üyesi, fiziksel alan ve bütçe bulamamalarından ve akademik rekabet ve ün açısından
bir kayba yol açmalarından dolayı sadece ‘yerel kurumlar’ olarak kaldıklarını’ iddia etmektedir. Tüm bu düşünceler ve göstergeler, Türk Yükseköğretim sisteminin niceliksel olarak gelişim gösterirken buna pararlel olarak niteliksel olarak da gelişim gösterip göstermediğini anlamamızda bizlere yardımcı olacaktır. Mızıkacı, (2010), akademik personel, fiziksel alan ve sürdürülebilir finans kaynaklarından yoksun olan 2006 yılından sonra kurulmuş
üniversitelerin rekabetçi küresel eğilimlere cevap veremediğini ve daha önce kurulmuş devlet üniversitelerini taklit
ettiklerini ve birbirlerine benzer hale geldiklerini iddia etmektedir. Üniversitelerin yükseköğretim konusunda yetersiz tecrübesinin olması ve düzenleyici (regulatory), zorlayıcı (coercive) baskılar, (Aypay vd., 2003) diğer üniversitelerin taklit edilmesine ve ‘diğerleri ne yapıyorsa onun yapılmasına (DiMaggio & Powell, 1991b)’ yol açmaktadır. Yükseköğretim alanının mevcut yapı ve karakteri, üniversiteleri diğerlerinin taklit edildiği ve önceden
beri ısrarla yapılan uygulamalara benzer uygulamaların yapıldığı eşbiçimli (isomorphic) bir ortama itmektedir
(DiMaggio & Powell, 1991b). Eş biçimlilik (Isomorphism), yeni kurumsal teori/yeni kurumsalcılık ile ortaya çıkmış ve örgütlerin meşrulaşabilmek ve hayatta kalabilmek için başarılı modelleri taklit ettiği örgütlerdeki ya da
örgütsel etkinliklerdeki değişimlerin uyarlanarak yapıldığı bir sureci ifade etmektedir (Meyer & Rowan, 1977;
DiMaggio & Powell, 1991a). Ayrıca, Schofer ve Meyer (2005), dünya çapında kitlesel olarak yükseköğretimde
yayılmanın, kurumlarda büyük oranda eş biçimsel olarak meydana geldiğini belirtmiştir. Bu söylemler Türk yükseköğretim sisteminde ‘çeşitlilik ile homojenleşme’ sorununa işaret etmektedir. Türk yükseköğretiminde ‘çeşitlilik
ile homojenleşme’ sorununu incelemek, yükseköğretim kurumları arasında farklı yönlerini ortaya çıkarmayı başarabilen üniversiteler ile aynılaşmaya başlayan üniversiteleri belirlememizde bizlere yardımcı olacaktır. Böylece
yükseköğretimin hızla yayılması ve üniversitelerin meşrulaşmasıyla doğrudan bağlantılı olan ‘eş biçimlilik’ kavramını ortaya çıkaran ‘yeni kurumsal teori/yeni kurumsalcılık’, Türk yükseköğretiminde ‘çeşitlilik ile homojenleşme’ sorununu anlamamızda bizlere yardımcı olacaktır.Bu çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karışık metotlar (mixed type methods) kullanılmıştır. Üniversitelerin yapısal özelliklerini, akademik performanslarını incelemek için nitel yöntemler, devlet üniversitelerinde gözlenen örgütsel modelleri belirlemek için de
nicel yöntemler kullanılmıştır. Aynı zamanda, bu çalışma nitel yöntemlerle keşfedilemeyen, görülemeyen kısımları ve boyutları ortaya çıkarmak için nicel bir yaklaşım da benimsemiştir. Böylece bu iki amaca hizmet eden
karışık metotlar (mixed type methods) (a) daha geniş bir perspektif kazanmamı (b) farklı araştırma bileşenleri için
farklı yöntemler kullanarak araştırmanın kapsamını genişletmemi ve (c) birbirinden farklı yöntemleri kullanmayı
gerektiren her bir araştırma sorusunu cevaplamamı sağlamıştır. Böylece, hem nicel hem de nitel metotlar kullanmak bu çalışmanın amacı ile örtüşmektedir. Bu çalışmanın evrenini 1982 öncesi ve 2006 yılı sonrası kurulan 78
tane üniversite, örneklemini ise kuruluş yılı, yaş ve coğrafi konum gibi kriterler dikkate alınarak amaçlı tabakalı
örnekleme yöntemi (stratified Purposeful Sampling) ile seçilen toplamda 51 tane üniversite oluşturmaktadır. Bu
çalışmada kullanılan faaliyet raporları ve stratejik gelişim planları, URAP araştırma laboratuvarı gibi nitel veriler
üniversitelerin yapılarını bütüncül ve tarihsel açıdan incelemek için döküman analizi yöntemi ile toplanmıştır.
Nicel veriler ise, Berger (1997) tarafından geliştirilen ve Aypay (2001) tarafından Türkçe’ye çevrilen ve 5’li likert
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tipinde her biri altı sorudan oluşan ‘insan kaynaklarına dayalı, bürokratik, sembolik, sisteme dayalı ya da politik’
boyutları içeren 30 maddelik ‘Örgütsel Davranış Ölçeği ile elde edilmiş ve amaçlı tabakalı örnekleme metoduyla
öğretim elemanı sayısı baz alınarak seçilen 1.072 öğretim elemanına çoğunlukla online olarak mail ve bazı durumlarda da posta yoluyla uygulanmıştır. Faaliyet raporları, stratejik gelişim planları, URAP 1 araştırma laboratuarı verilerinden elde edilen nitel veriler tanımlayıcı istatistikler ve Çok Boyutlu Ölçekleme (Multi-dimensional
Scaling-MDS) analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çok Boyutlu Ölçekleme, belli bir sayıda uyarıcı arasındaki
yakınlıkları parça parça göstermeye yarayan bir çeşit yöntemdir ve bu yöntem, nesneler arasındaki uzaklıkları
konumlandırarak benzerlikleri gösteren bir resim oluşturmaya çalışmaktadır. Örgütsel Davranış Ölçeği (The Survey of Organizational Dimensions ) ile elde edilen nicel veriler ise, geçerlilik çalışması için açımlayıcı faktör
analizi ile boyutlara ayrılmış ve elde edilen boyutlara göre Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ-Multi-dimensional Scaling-MDS), Hiyerarşik Kümeleme Analizi ve Regresyon Analizi gibi istatistiksel analizler yapılmıştır.Tanımlayıcı
istatistiklere göre, Türk yükseköğretim sisteminde öne çıkan üniversite modeli, üniversiteleri, kuralların, prosedürlerin, protokollerin, rasyonel plan ve amaçların, görev tanımlarının, üniversitelerin yapılarını ve çoğu idarecinin
eylemlerini şekillendirdiği yerler olarak tanımlayan bürokratik modeldir. % 62 oranında bürokratik üniversite modeli ile, Türk Yükseköğretim sistemi birbirine benzer bir üniversite modeli sergilemektedir. Ancak eski ve yeni
üniversiteler arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Kurumsallaşmış üniversiteler ve aynı zamanda akademik
anlamda en üretken üniversiteler, üniversiteleri hikayeler, mitler, törenler, ritueller ve gelenekler ile güçlü bir kültürün oluştuğu yerler olarak tanımlayan sembolik bir model sergilerken, diğer taraftan akademik açıdan en az
üretken olan yeni açılan üniversiteler ise bürokratik bir model sergilemektedirler. Tüm bunlardan hareketle, akademik performans kriterlerinin Türkiye’deki üniversiteleri birbirinden ayıran bir özelliklik gösterdiği görülmektedir. Hiyerarşik kümeleme analizi incelendiğinde ise, Türk yükseköğretim sistemi, bir grupta sadece bir üniversitenin, diğer grupta ise geriye kalan tüm üniversitelerin yer aldığı iki ana gruba ayrılmaktadır. Üniversitelerin akademik performans durumları bu gruplanmayı açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu gruplanma üniversitelerin sergiledikleri üniversite modelleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Grup 1’de diğerlerinden ayrılan üniversitenin sergilediği üniversite modelinin sembolik model olduğu görülmektedir. Bu durumda, sembolik üniversite
modeli güçlendikçe üniversite modelinin diğerlerinden daha çok farklılaştığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle
üniversitelerin sembolik özelliklerinin üniversitelerin farklılaşmasında belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir.
Üniversitelerin akademik performans durumlarına göre yapılan ÇBÖ analizi sonuçlarına göre, yeni açılan üniversitelerin akademik performan durumları oldukça düşüktür. Üniversitelerin, yapısal özellikleri, akademik performans durumları ve örgütsel modelleri arasında yapılan doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre ise, sembolik
üniversite modeli ile üniversitenin akademik performansı arasında pozitif bir ilişki görülmektedir. Akademik performans durumları sembolik üniversite modelindeki varyasyonu olumlu yönde açıklamaktadır. Tanımlayıcı istatistiklere paralel olarak, akademik performansları arttıkça üniversiteler daha fazla sembolik üniversite modeli özelliklerini benimsemekte ve bu durum akademik performans durumunun sembolik model özelliklerini güçlendirdiğini ve Türk yükseköğretiminin farklılaşmasına neden olan bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak,
Türk yükseköğretim sistemindeki nicelik ile nitelik konusunda üniversitelerin artan sayısına paralel olarak kalitelerinin de arttığı söylenememektedir. Aynı zamanda, çeşitlilk ve homojenleşme konusunda ise yeni açılan üniversitelerin yüksek derecede bürokratik üniversite modeli sergilemelerinden dolayı git gide eş biçimli ve benzer özellikler göstererek Türk yükseköğretim sisteminin aynılaşmasını sağladığı görülmektedir.
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There has been a worldwide recognition that high quality early childhood education (ECE) could promote whole
development of children and make positive impact on early school achievement (AAP; Bredekamp & Copple,
1997; Harrison & Ungerer, 2005; Kamerman, 2005; Morrison, 2003; Olmsted & Montie, 2001). A good high
education equality not requires competent teachers who can create stimulating environment that encourages young
children’s active participation and responsive interaction with children (Bredekamp & Copple, 1997) but also
should address the socio-cultural settings children are situated (Genesee, 2009). As in Turkey, where there is an
informal bilingual education setting, high quality education lies in connecting children’s language and experiences
in the home with school. It should respect the language and culture of the child at home to further the linguistic,
social and academic growth of the child and create meaningful activities in the schools. The majority of children
in Eastern Turkey are situated in a bilingual education context, where their mother tongue is Kurdish and they
learn Turkish as a second language when they start school (AÇEV, 2002). This is because Turkey has a centralist
education system and mandates Turkish as the official educational language. The researchers working on equality
(Kaya, 2009; Kirdar, 2009) argue that Turkey’s centric education system does not involve special strategies that
could eliminate the shortcomings of the children who do not speak Turkish. Therefore, through this study, we aim
to look into teachers’ strategies, efforts and struggles to involve in children’s free play time in bilingual settings
and to investigate to what extent they engage in meaningful activities valuing their cultural heritage (Kurdish
culture) and (Kurdish) language. The study will be carried out in Van, which is located in Eastern Turkey and
densely Kurdish populated. There are 25 independent preschools in Van. In general, children studying in these
schools come from low socio economic status families who are either bilingual or who do not sufficiently speak
Turkish. In this study, we are interested in working with children who have little knowledge of Turkish. The
research is based on a qualitative methodology. 10 pre-school teachers will participate and their free play time
class, which lasts between 60-90 minutes in Turkey, will be videotaped twice for a duration of 30 minutes. There
are some ethical issues involved in this research. To be able to work with children, first we will ask for official
permission from Ministry of National Education and then get the consent of children’s parents. These procedures
are expected to be completed by September and the research will take place from October to December. Video
tapes are going to be analysed utilising Kontos’s (1999) framework: Verbalization, Teacher roles, Activity setting.
The theoretical framework of this study will draw from Vygotsky’s learning theory. The theory’s focus on concepts
of social interaction, the more knowledgeable other and the zone of proximal development offers a robust frame
in analyzing how children and teachers act and interact in shared experiences of socio-cultural context. There are
no studies carried out with Kurdish speaking children in Turkey. Only a few research (Kirdar, 2009; Engin-Demir
and Cobanoglu, 2013) conducted interviews with Kurdish parents or Kurdish speaking children regarding the
problems they faced in Turkish education system. Thus, this research aims to be the first study carried out with
Kurdish speaking children by looking into their classroom interactions with their teachers and their path to learning
Turkish as a second language within the school culture which is socio-culturally different than their home culture.
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Bireylerin yaşamlarının erken yaşlardan itibaren çeşitli zorlanmalarla karşılaştıkları ve bu zorlanmaların aşılması
sürecinde her bireyin içinde bulunduğu toplumsal koşullar çerçevesinde kendilerine özgü bir takım düzenekler
geliştirdikleri bilinmektedir. Bu düzenekler içinde, kişilik özelliklerini, değer yargılarını, kapasitesini bilme, kullanabilme, kendini tanıma ve anlama imkanlarını, dış dünyayla kurduğu ilişkilerin sonuçlarını değerlendirebilme
ve sonuçlardan yola çıkarak yeni düzenekler geliştirebilme becerisini saymak mümkündür. Bireylerin dünyayla
başa çıkabilmek için erken yaşlardan itibaren geliştirdikleri bu düzeneklerden biri de öz denetim kapasitesidir.
Özdenetim kapasitesinin insan evriminin en güçlü ve işe yarar parçalarından biri olduğu; insanın kendisi ve çevresi
arasında optimal uyumu yakalamasıyla mutlu olacağı ve mutlu olmak için bireyin gerektiği zaman değişmeyi becerebilmesi gerektiği iddia edilmekte, bunun özdenetim sayesinde olduğu öne sürülmektedir (Rothbaum, Weisz
ve Snyder, 1982). Bu anlamda özdenetim, bireyin kendisi ve çevresi arasındaki ideal uyumu belirlemek için kendisini değiştirme ve uyum yapma kapasitesidir (Rothbaum ve ark. 1982). Bu kapasitenin yetersiz kullanımı, başka
bir anlatımla özdenetim alanındaki sorunlar, kişisel ve sosyal problemlerin önemli nedenleri arasında sayılmaktadır (Baumeister, Heatherton ve Tice, 1994). Özdenetim konusunda son yıllarda yapılan çalışmaların bir kısmı
beyin ve bellek üzerine odaklanmıştır (Eslinger, Flaherty-Craig ve Benton, 2004). Bu çalışmalar, özdenetimin,
kişilerin davranışlarını seçmesi ve sürdürmesi, hedefler ve kurallar çerçevesinde davranışı yönlendirmesi için gerekli olan yönetsel işlevlerin potansiyel parçası olduğunu göstermiştir. Eşdeyişle özdenetim, yapılması alışılmış
olmayan bir görevin yapılması için bir yaklaşımın geliştirilmesini ve tamamlanmasını içeren yönetsel işlevlerin
bir parçasıdır. Yürütme, planlama, düşünce veya dikkatin dönüştürülmesi, organizasyon, uygun olmayan bir düşünce ya da davranışın engellenmesi, uygun davranışın sıralanması ve sürdürülmesi yönetsel işlevlerin en önemli
unsurlarıdır. Öz denetim de, doğası gereği ketleyici mekanizmalar içerdiği için yönetsel işlevin bileşeni kabul
edilmektedir ve pre-frontal korteks aktiviteleriyle bağlantılı görünmektedir (Eslinger, Flaherty-Craig & Benton,
2004). Yönetsel işlevlerin karmaşık bilişsel ve sosyal mekanizmalar tarafından belirlenmesi yüzünden doğrudan
ölçülmesinin güç olması, bu işlevlerin öz denetim gibi dolaylı yollarla ölçülmesini gündeme getirmiştir. Günümüzde öz denetim yönetsel işlevlerin bir bileşeni olarak görülmekte ve pek çok değişkenle ilişkileri araştırılmaktadır. Tangney (1995), özdenetim puanı yüksek olan bireylerde, daha daha az psikopatolojik davranış problemi,
az yeme ve alkol alımı sorunu rapor etmiş; Engels, Finkenauer, den Exter Blokland, ve Baumeister (2000) da öz
denetimi yüksek ergenlerin kavga, vandalizm, hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi ergen suçluluğu davranışlarını
çok daha az gösterdiklerini saptamıştır. Özdenetim ile akademik yeterlik arasındaki ilişkiye dikkat çeken çeşitli
araştırmalar (Tangney, Baumeister ve Boone, 2004; Wolfe ve Johnson, 1995), özdenetimi yüksek bireylerin bir
çok kurs ve akademik çalışmada daha iyi performans gösterdiklerini öne sürmektedir. Özdenetim dürtüsellik, vicdanlı olma, kendini ayarlama, doyumu erteleme, dikkatin dağılması, hiperaktivite, irade gücü, zamanlama gibi
farklı disiplinlerdeki kavram ve ölçümleri birbirine bağlayan bir şemsiye kavram olarak değerlendirilmektedir
(Moffitt ve ark. 2011). Davranış bilimleri alanında yapılan bazı çalışmalar(Kochanska ve ark, 2001; Jackson ve
ark, 2009), özdenetim becerilerinin çocuklukta başlayan gelişimini incelemekte ve yaşam boyunca ne gibi değişimlerden geçtiğini anlamaya çalışmaktadır. Finkel ve Campbell (2000)’e göre, yüksek öz denetim özelliğine sahip
olan kişiler, kişilerarası uyumda daha başarılıdırlar ve daha tatmin edici ilişkiler kurmaktadırlar. Kişilerarası ilişkilerin düzenlenmesinde erken yaş ilişkilerinin önemine yüz yıldan uzun bir süredir vurgu yapılmakta ve kişilik
özelliklerinin ilişkileri etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda pek çok kuramsal yaklaşım içinde özellikle Transaksiyonel Analiz (TA), hem sistemik hem fenemonolojik bir çerçeveden yaşama
bakışı önceleyen bir yaklaşımdır (Tüfekçi, 2008) ve TA, temelde, ego durumları, transaksiyonlar, temas iletileri,
yaşam senaryosu, yaşam pozisyonları ve zamanın yapılandırılması kavramları üzerinden şekillenir (Akkoyun,
2007). TA’nın temelini oluşturan ego durumları, kişiliğin hem yapısını hem de fonksiyonunu açıklamakta kullanılmakta ve bir dizi ilgili davranış biçiminin eşlik ettiği duygular sistemi olarak tanımlanmaktadır (Berne, 2001).
Kuramsal açıdan, bireylerin üç ego durumuyla davrandığını öne süren TA’ya göre, bireylerin kişilerarası ilişkilerinin düzenlenmesinde Ebeveyn, Çocuk ve Yetişkin ego durumlarından hangisinin baskın olduğu önemlidir. Dışardan bakıldığında da izlenebilen ego durumları, doğumla birlikte gelişmeye başlar. Acı veren deneyimlerden
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kaçınmaya çalışan bebek, acı duyusunun sınırları içinde tepki göstererek çocuk ego durumunu acıdan korunmak
için harekete geçirir. Bundan sonra, çocuk ilişki sistemi içinde anne babasının davranışlarını modelledikçe ebeveyn
ego durumu gelişir. Bu durum ilk kez çocuk, anne babasının davranışlarını taklit etmeye başladığında görülür. En
son, çocuğun dünyayı anlamlandırma çabası devreye girdikçe yetişkin ego durumu şekillenir (James ve Jongeward, 1993). Problem Durumu Özdenetim konusunda sağlık, psikopatoloji, bellek, yönetsel kapasite, şiddet,
suç, utanma türünden pek çok konu ve duygu çalışılmasına rağmen, kişiler arası ilişkiler konusunda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışma, bu alandaki boşluğa katkı sunmayı amaçlamakta ve ego durumları ile özdenetim arasında ilişki üzerine odaklanarak aşağıdaki sorulara cevap aramaktadır. 1. Ego durumları ile özdenetimin alt boyutları arasında ilişki var mıdır? 2.Ego durumları özdenetimi yordamakta mıdır?Üniversite öğrencilerinin Ego Durumlarının öz denetimlerini ne düzeyde açıkladığını inceleyen araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Karasar’a (2005) göre, ilişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını
ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırma grubunu, 290 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 133 (% 45.2 ) erkek ve 177 (% 39.8) kız olmak üzere toplam 290 öğrenciye uygun örnekleme
yöntemi ile ulaşılmıştır. Katılımcıların yaşı, 271’nin (%92.2) 20-25 yaş aralığında 19’unun (% 7.8) öğrencinin 26
yaş üzerindedir. Veri Toplama Araçları Ego Durumları Ölçeği Özpolat, Kaygusuz ve Duyan (2015) tarafından
geliştirilen ölçek, 17 maddelik 5’li likert tipidir. Ölçeğinin güvenirlilik çalışmaları esnasında Cronbach Alfa katsayısının, .84 olduğu görülmüştür. 17 maddelik Ego Durumları ölçeğinin faktör analizi sonrası toplam varyansın
% 40’ını açıklayan Ebeveyn Ego Durumu, Yetişkin Ego Durumu ve Çocuk Ego Durumunu ölçen 3 faktörlü bir
yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum İndeksi değerlerinin ise RMSEA= .063, GFI= .97, CFI= .97, AGFI= .95, NFI= .95, NNFI= .93 ve SRMR= .042
olarak bulunmuştur. Öz Denetim Ölçeği Bireylerin öz denetim seviyelerini ayrı ayrı saptamak amacıyla Duyan ve
arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Öz Denetim Ölçeği Uygulanmıştır. 36 maddelik ölçek 5’li likert tipinde
puanlanmaktadır. Geliştirilen Ölçeğin Yapılan güvenirlik analizlerinde Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısının Yaşantısal Öz-Denetim boyutu için .83; Yenileyici Öz-Denetim boyutu için .75 ve Onarıcı Öz-Denetim boyutu için
.72 ve ölçeğin tamamı için .80 olarak belirlenmiştir. 36 maddelik Öz Denetim Ölçeğinin faktör analizi sonrasında
toplam varyansın % 29’unu açıklayan üç faktörlü bir yapıya sahiptir (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012).Çalışmanın
birinci problemi olan Ego durumları ile özdenetimin alt boyutları arasında ilişki var mıdır? Sorusuna ilişkin pearson moment çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır. Ego durumları ile özdenetimin alt boyutları arasındaki pearson
moment çarpımı korelasyon analizi sonuçlarına göre, Ego durumlarının alt boyutları olan Ebeveyn, Yetişkin ve
Çocuk Ego durumuyla Öz denetimin alt boyutları olan Yaşantısal Özdenetim, Yenileyici Özdenetim ve Onarıcı
Özdenetim arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ebeveyn Ego Durumu Yenileyici Özdenetim ile .27 (p < .01) düzeyinde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Yetişkin Ego durumu ise Yenileyici Özdenetim ile .27 ve Onarıcı Özdenetim
.19 (p < .01) düzeyinde; Çocuk Ego durumu Yaşantısal Özdenetim ile .15 (p < .05) düzeyinde anlamlı olarak
ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmanın ikinci sorusu olan, Ego durumları özdenetimi yordamakta mıdır? sorusunu yanıtlamak için çoklu regresyon (linear regresyon) analizi (Enter metoduyla) yapılmıştır. Sonuçlar, Ebeveyn
Ego Durumu, Yetişkin Ego Durumu ve Çocuk Ego Durumunun üniversite öğrencilerinin Öz Denetimlerinden
Yenileyici Öz Denetim Alt ölçeğiyle anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.
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Okul Öncesi 5 Yaş Çocuklarının Görsel Algı Yeteneklerinin Okuma Yazma Becerilerine Etkisi
Ayşegül ÖZTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı

Nuray ERAN
Milli Eğitim Bakanlığı

Görsel algı diğer algılama yolları içinde öğrenmeye en fazla katkıyı sağladığı için özel bir öneme sahiptir .Göz
motor gelişiminin bedensel, duygusal,sosyal ve bilişsel gelişime olan etkisi dikkate alındığında, görsel algılama
ile ilgili çalışmaların önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Görsel algılama üç ile yedi yaşlar arasında çok hızlı bir
şekilde gelişme göstermektedir. Bu dönem, algılama problemlerinin anlaşılması ve gerekli tedbirlerin alınması
için çok uygun bir dönemdir. Merkezi sinir sisteminin etkilere daha açık ve esnek olduğu bir yaş dönemi olması,
erken çocukluk dönemindeki desteklerin olumlu sonuç vermesini mümkün kılmaktadır (Butler, Marsh, Sheppard
& Sheppard 1983) . Okul öncesi dönemdeki çocuklar karalama yapma, çeşitli şekillerde çizgiler çizme, harflere
benzeyen şekiller yapma girişiminde bulunurlar. Çocukların çok erken yaşlardan itibaren gösterdikleri bu sembolik
yazma girişimleri onların yazmayı ve yazılı dil sistemini öğrenmelerinde önemlidir (Yaden ve Tardibuono, 2004).
Yazma becerilerinin gelişiminde duyusal hareket, bilişsel ve psikososyal beceriler etki etmektedir. Kas gelişimi,
duruş ve el- göz koordinasyonu gibi duyusal hareket becerileri yazmaya etki etmektedir. Yazma bilişsel alan becerilerinden de etkilenmektedir. Yazma için dikkat, görsel ve işitsel algı gibi bilişsel beceriler gerekmektedir. Yazmayı etkileyen diğer faktörler ise öz kontrol becerisi ve yazmaya istekli olmak gibi psikososyal özelliklerdir (Fletcher, 1997; Cook, 1992). Okulöncesi dönemde çocuk, henüz kendi kendine okuyamadığı için resmin kendisiyle
konuşmasını beklemektedir. Eğer resimli öykü kitaplarındaki resimler çocuğun ilgisini çeker ve çocukta bir merak
uyandırırsa, bu durum ilerleyen yaşlarda okuma eylemine karşı ilgi duyulmasını sağlayacaktır. Güzel bir dil ve
resim birleşimi, çocuğun estetik bir değer kazanmasına da destek olacaktır (Güleç ve Gönen, 1997). Okul öncesi
yıllarda görsel algılama; çocuğun günlük rutin aktivitelerinde, oyun etkinliklerinde, okulla ve yaşıyla ilgili gelişimsel görevlerini yerine getirmesinde önem kazanmaktadır (Brown, Rodger & Davis, 2003). Görsel algıdaki beceri; çocuklara okumayı, yazmayı, hecelemeyi, aritmetik hesaplar yapmayı geliştirmekte ve okulda başarılı olmaları için gerekli diğer yeteneklerinin tümünü ilerletmelerine yardımcı olmaktadır (Frostig, 1968). Görsel algılama
yetenekleri yoluyla çocuklar çevreden aldıkları duyumlarla zihinsel yapılar oluşturup, her yeni uyaranla zihinde
değişen yapıları yeniden düzenlemektedir (Koç, 2002).Çalışmada Dr. Marianne Frostig Gelişimsel Görsel Algı
Eğitim etkinliğinde 5 yaş çocuklarda görsel algılama seviyelerini, deneme modeli ile ön test, son test ve kontrol
gruplu desen uygulanmıştır. Çalışmada, araştırmacı deneme modeli kullanarak kontrolü alt basamağındaki değişkenlerle, arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini fark ederek verilerin gözlemlendiği araştırma alanıdır. Deneme modelle yapılan çalışmalarda muhakkak bir karşılaştırma vardır (Karasar,1991). Bu çalışmada ise iki grup olan deney
grubu ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu Araştırmanın evreni Düzce ili içinde yaşayan orta düzey
sosyo ekonomik düzeydeki ebeveynlerin, okul öncesi eğitimi alan 5 yaş çocuklarından 61 deney, 61 kontrol olmak
üzere toplam 122 çocuk yer almıştır. Veri Toplama Aracı Araştırmacı tarafından hazırlanmış öğrenci tanıma formu
ve kişisel bilgi formu ile cinsiyet, anne baba eğitim seviyesi, kitap okunma durumu, okul öncesi eğitim alıp almadığı, çocuğun okuma-yazma ile ilgili deneyimi, akademik başarı durumu ulaşılmıştır. Veriler "Frostig Gelişimsel
Görsel Algı Testi" kullanılarak çocukların görsel algılama seviyelerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Dr. Marianne
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 1963 yılında Frostig tarafından geliştirilen, çocukların görsel algılama seviyelerini üç-sekiz yaş aralığında saptamak amacıyla geliştirilmiştir. Testte; beş görsel algı alt basamağında yer alan
El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayrımı, Şekil Sabitliği, Mekan Konum İlişkisi ve Mekânsal İlişkisini ölçmektedir. “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi” yetenek testi özelliği taşıyarak uygulanmaktadır. Zamanda kısıtlaması olmayan test 40-50 dakika sürmektedir (Wiederholt, 1971). Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi şimdiye
kadar görsel algılama yeteneğinin ölçmesinde en çok kullanılan ölçektir. Sökmen (1994)’te Frostig Gelişimsel
Görsel Algı Testi’nin güvenirlik çalışmasını beş yaş çocukları için yapmış ve Frostig Gelişimsel Görsel Algı
Testi’nin genel ve alt basamaklarında devamlılık katsayısının tümü 0.01 düzeyinde anlamlı olduğunu bulmuştur
(Akt.Tepeli, 2013). Veri Analizi Çalışmada deney grubu ile kontrol grubuna “ön test” ile“son test” verileri karşılaştırıldığında “bağımlı grup t-testi” deney grubu ve kontrol grubunun “ön test” ile “son test” veri analizleri karşılaştırılması ile“bağımsız grup t-testi” değerlendirilmiştir. Çalışmada çocuklara 4 ay süreyle, haftada iki gün boyunca “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programı” uygulanmış, program içeriğinde Dr. Marianne Frostig
Gelişimsel Görsel Algı Testi’nin alt basamaklarında yer alan çalışma sayfaları oluşturmuştur. Programda “el-göz
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koordinasyonu”, “şekil-zemin ayrımı algısı”, “şekil sabitliği algısı”, “mekanda konum algısı” ve “mekan ilişkileri
algısı” alt basamaklarını oluşturan çalışma sayfaları anaokulu programının “okuma-yazma” hazırlık etkinliklerine
konulmuştur. Kontrol grubundaki çocuklar ise okul öncesi eğitim programlarına devam etmişlerdir. “Forstig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programı” her iki gruba da ikinci kez “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi” uygulanıp
son değerlendirmesi yapılmıştır.Araştırma sonucunda öğrencilerin görsel algı yeteneklerinin orta seviyede olduğu
belirlenmiştir. Cinsiyet ile görsel algı yeteneği arasında çok fazla farklılık bulunmazken, ebeveyn eğitim durumu,
okul öncesi dönemde hikâye ve masal dinleme durumu ve okuma tecrübesi açısından farklılıklar gözlenmiştir.
Çocukların görsel algı yetenekleri ile okuma yazma becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Akıcılığını Geliştirmede Tablet Bilgisayar Destekli Sağaltım
Programının Etkililiği
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Dokuz Eylül Üniversitesi

Okuma, belli kurallar çerçevesinde yazılı veya basılı sembollerin çözümlenmesi ve çözümlenenlerin anlamlandırılmasıdır (Güzel-Özmen, 2001). Tanımdan da anlaşılacağı üzere okuma iki yönlü bir beceridir. Sembollerin çözümlenmesi akıcı okuma ile ilgilidir. Okuma akıcılığı, iyi okuyucuları tanımlayan bir özelliktir ve akıcılık eksikliği
zayıf okuyucuların ortak özelliğidir (Hudson, Lane, ve Pullen, 2005). Kuhn, Schwanenflugel ve Meisinger (2010)
okuma akıcılığını anlam çıkarmayı kolaylaştıran, doğru okuma, otomatikleşme ve prozodiyi içeren, sesli okumada
kendini düzgün telaffuz ve uygun tonlama ile gösteren, hem sesli hem de sessiz okumada okuduğunu anlamayı
etkileyen bir beceri olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin yetkin birer okuyucu olmaları için okuma akıcılıklarını
geliştirmek gerekmektedir. Okuma problemleri denildiğinde akla ilk gelen tanı gruplarından bir tanesi özel öğrenme güçlüğü olan çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, okuma, matematik ya da yazılı anlatım testlerindeki başarıları, zekalarından ve sınıf düzeyinden anlamlı farklılıklar gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır
(DSM-V, 2014). Okuma bozukluğu (disleksi) öğrenme güçlüğü alt gruplarından biri olup, okuma akıcılığı, hatalı
okuma ve anlama sorunları özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde sık görülen zorluklardandır (DSM-V, 2014).
Okuma akıcılığını geliştirmek için kullanılan sağaltım teknikleri arasında tekrarlı okuma, önceden dinleme, geri
dönüt verme, ödül, hazirlayici okuma, eşli okuma, paylaşarak okuma, uygun metin düzeyi, tahmin edilebilir
ritmli/kafiyeli metinler, kelime çalişmasi, düzeltici dönüt, okuyucularin tiyatrosu, sinif çapinda rehberlik gibi pek
çok yöntem bulunmaktadır (Carnine, Silbert, Kame’enui ve Tarver, 2004; Faver, 2009; Gut, Bishop-Goforth ve
Farmer, 2004; Keehn, 2003; Lock ve Welsch, 2006;Martinez, Roser ve Strecker, 1999; Nes, 2003; O’Connor, Bell
ve Harty, 2002; Rasinski, Rupley ve Nichols, 2008; Staudt, 2009; Wilfong, 2008). Tekrarlı okuma yöntemi sıklıkla
kullanılan ve otomatikleşme çalışmaları ile ortaya çıkmış bir yöntemdir (Samuels, 2006). Tekrarlı okuma uygulanması, öğrencinin aynı metni en az üç kere okumasıdır. Tekrarlı okumanın okuma akıcılığını arttırdığı pek çok
araştırmacı tarafından ifade edilmiştir (Çevik, 2006; Mercer, Campbell, Miller, Mercer ve Lane, 2000; Faver,
2009; Morra ve Tracey, 2006; Rasinski, 1990; Staudt, 2009). İyi okuma performansı gösteren öğrencilerin iyi
okuyucu modelleri olduğu ve okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere iyi okuyucuların model olmasının onların
okuma akıcılıklarını arttıracağı belirtilmektedir (Allington, 1983; Zutell ve Rasinski, 1991). Kayıt edilmiş sesli
okumaların model olarak kullanıldığı çalışmalar, okuma akıcılığını ve genel olarak okuma yeterliliklerini geliştirmede büyük ilerlemeler kaydedilebileceği ümidini vermiştir (Rasinski, Reutzel, Chard ve Linan-Thompson, 2011).
Performans temelli tekniklerden olan geri dönüt verme tekniği öğrenci okumasını izleyen açıklama niteliği taşır.
Öğrencinin güdülenmesi ve motivasyonu açısından önemli olduğu ve tekrarlı okuma ile birlikte kullanıldığında
okuma akıcılığının geliştirilmesine katkı sağladığı görülmüştür (Eckert, Ardoin, Daisey ve Scarola, 2000; Gilbert,
Williams ve McLaughlin, 1996). Ödül tekniği performans temelli tekniklerdendir ve öğrencinin istendik davranışı
göstermesi ve beklenilen performans düzeyine ulaşması durumlarında verilir. Ödül tekniğininsağaltım tekniklerinin farklı kombinasyonlarıyla birlikte kullanılmasının etkililiğinin incelendiği çalışmalarda, tekrarlı okuma, hata
düzeltme gibi tekniklerle beraber kullanıldığında, okuma akıcılığının geliştirilmesinde etkili olduğu görülmüştür
(Chafouleas, Martens, Dobson, Weinstein ve Gardner, 2004; Çevik, 2006; Eckert, Ardoin, Daly ve Martens, 2002).
Bu çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü tanılı 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin okuma akıcılıklarının geliştirilmesinde beceri ve performans temelli teknikler birarada kullanılarak tablet bilgisayar destekli uygulanan sağaltım
programının etkililiğini belirlemektir.Bu çalışmanın tek denekli deneysel araştırma modellerinden deneklerarası
çoklu başlama düzeyi modeline göre yürütülmüştür. Bu modelde tüm deneklerle eş zamanlı olarak başlama düzeyi
verisi toplanmaya başlanır. Başlama düzeylerinde kararlılık elde edilince, birinci denekte bağımsız değişkenin
uygulanmasına başlanır. Bu arada diğer deneklerle başlama düzeyi verisi toplanmaya devam edilir. Birinci denekte
ölçüt karşılanınca, ikinci denekte uygulamaya başlanır. Bu işlemler üçüncü denek için de yinelenir (Kırcaali-İftar
ve Tekin, 1997). Katılımcılar Araştırmaya iki erkek, bir kız öğrenci olmak üzere 3 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin
gerçek isimleri kullanılmamış olup araştırmacı tarafından verilen kod isimler ile araştırmada yer almışlardır. Ortam
Öğrenciler ile destek eğitim aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki derslerinden önce her hafta haftada bir kez, bireysel eğitim için düzenlenmiş eğitim sınıfında, ortalama 20 dakika süren oturumlar düzenlenmiştir.
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Uygulamacı Öğrencilerle gerçekleştirilen tüm sağaltım ve değerlendirme oturumları zihin engelliler öğretmenliği
mezunu ve özel eğitim alanında yüksek lisans yapmakta olan araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Veri Toplama
Araçları Veri toplama araçları olarak uygulamacı tarafından deneysel sürecin her aşaması için ayrı ayrı geliştirilen
performans kayıt tabloları kullanılmıştır ve her çalışmadan sonra araştırmacının okunan metin üzerinde tuttuğu
kayıtlar bu formlara aktarılmıştır. Sosyal geçerlik verileri için, araştırmacı tarafında hazırlanan öğrenciler için 7
ve veli görüşmeleri için 5 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Materyaller Çalışmada öğrencilerin sınıf
düzeylerine göre seçilmiş olan 23 okuma parçası kullanılmıştır. Okuma parçaları resim olmayan metinlerden oluşmaktadır. Tüm metinler Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmıştır. Önceden dinleme sağaltım tekniğinin
uygulanması için araştırmacı tarafından metinler sesli okunmuş ve tablet bilgisayara bir ses kayıt yazılımı kullanılarak kaydedilmiştir. Çalışmada kullanılan tablet bilgisayarın markası iPad’dir ve metinler Adobe Reader uygulaması kullanılarak okunmuştur.Yapılmış olan bu araştırma, tekrarlı okuma, önceden dinleme, geri bildirim ve
ödül tekniklerinin birlikte kullanılmasının özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı performanslarını geliştirdiğini göstermektedir. Bunun yanında özel eğitimde teknoloji kullanımı konusunda bir yenilik getirerek
okuma akıcılığı sağaltımlarında tablet bilgisayarların kullanılabileceğini göstermiştir. Özel öğrenme güçlüğü tanısı
olan çocukların tablet bilgisayarları kullanmakta zorluk çekmedikleri, son oturumlarda uygulamacının yardımı
olmaksızın bağımsız kullanabildikleri görülmüştür. Öğencilerin çalışmaya istekli oldukları ve çalışmaya karşı
olumlu görüşleri olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin velilerinin belli kaygılar taşımakla birlikte tablet bilgisayarların öğrencilerin eğitimi için kullanılabilir ve faydalı olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Tablet bilgisayar
destekli okuma akıcılığı sağaltımı, öğrencilerin okuma akıcılığı performanlarını geliştirmede etkili bulunmuştur.
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Bir çocuğun uzun bir yolculuk olan eğitim sürecindeki her türlü başarısı, okulun kendisinden toplumun özelliklerine kadar geniş bir yelpazedeki farklı değişkenlerden etkilenir (Epstein & Sanders, 2002). Özellikle ailelerin çocukların hem akademik başarısında hem de olumlu gelişimlerinde önemli rolleri olduğu pek çok araştırmayla ortaya konmuştur (DePlanty, Coulter-Kern & Duchane, 2007; Fan & Chen, 2001; Jaynes, 2005; Yoder & Lopez,
2013). Park’a göre (2008), ailelerin eğitim sürecine katılımları çok yönlü olarak ele alınmalı ve çeşitli etkinlikleri/özellikleri kapsamalıdır. Örneğin; evde yapılan etkinlikler, okuldaki etkinliklere paralel olarak yapılan tartışmalar, çocukların davranışlarının gözlenmesi ve çocuk yetiştirme tutumları bu süreç içerisinde sayılabilir (Park,
2008). Özellikle okul öncesi gibi çocuğun sosyal becerilerini, kişisel özelliklerini ve birtakım değerlerini kazandığı
kritik bir evrede aile, ilk iletişimin başladığı yer olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu iletişim sürecinde, çocukların
da dâhil olacağı karşılıklı bir etkileşiminden bahsedilebilmesi için anne babaların sağlıklı bir çocuk yetiştirme
tutumuna sahip olmaları gerekmektedir (Karabulut Demir & Şendil, 2008). Baumrind (1966), anne baba kontrolünün 3 tipinden bahsetmiştir. Bunlar; izin verici, otoriter ve demokratik şeklindedir. İzin verici bir tutuma sahip
aileler; çocukların istek ve davranışlarına karşı her zaman kabullenici ve olumlu bir tutumla yaklaşırlar. Cezadan
kesinlikle kaçınır ve zaman zaman da hoşgörü adı altında çocukları ihmal ederler. Otoriter bir tutumu benimseyen
aileler ise, mutlak bir standarda, dini bir motivasyona veya daha güçlü bir otoriteye göre çocukların davranış ve
tutumlarını değerlendirmeye, kontrol etmeye ve şekillendirmeye çalışırlar. Son olarak demokratik bir tutumu benimsemiş aileler ise; sorun odaklı ve mantıklı bir şekilde çocuğun etkinliklerine rehberlik ederler (Baumrind,
1966). Literatür incelendiğinde, anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların davranışları ve akademik
başarıları üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür (Braza ve diğerleri, 2015; Huang & Gove, 2015; Rocha
Lopes, Van Putten & Moormann, 2015; Wang, 2014). Türkiye’deki çalışmalara bakıldığında ise, okul öncesi dönem çocuğuna sahip olan anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarına odaklanan çalışmalar sınırlı olmakla birlikte
bu çalışmaların genellikle nicel araştırmalar şeklinde tasarlandığı görülmektedir (Durmuşoğlu Saltalı & Arslan,
2012; Şanlı & Öztürk, 2012; Yağmurlu, Sanson & Köymen, 2005). Bu nedenle bu çalışma, 4-6 yaş arasında çocuğu
olan anne babaların gösterdikleri ebeveynlik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, ebeveyn tutumlarının
anne babanın yaşadığı bölgeye, cinsiyetine, yaşına, evlilik yaşına, çocuk sayısına, eğitim durumuna ve medeni
durumuna göre değişip değişmediği de incelenmiştir. Bunlara ilaveten, çalışmaya katılan ebeveynlerden bazıları
ile görüşmeler yapılarak çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olunması da amaçlanmaktadır.Bu çalışma bir karma yöntem araştırmasıdır. Çalışmanın örneklemini, 4-6 yaş arasındaki çocukları okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 258 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışmanın katılımcılarının 115’i annelerden
(%45), 143’ü de babalardan (%55) oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu evli iken (n=246, %95), eşi ölmüş
(n=4, %2), eşinden boşanmış (n=3, %2) veya eşinden ayrı yaşayan (n=2, %1) ebeveynler de çalışmaya katılmıştır.
Anne babaların yaşları 21 ile 55 arasında değişirken, evlilik yaşları 15 ile 45 arasında değişmektedir. Çalışmanın
katılımcılarının eğitim durumları, okuryazar (n=24, %9), ilkokul (n=36, %14), ortaokul (n=36, %14), lise (n=87,
%34), yüksekokul (n=28, %11), fakülte (n=33, %13) ve lisansüstü (n=7, %3) şeklindedir. Çalışmaya katılan anne
babaların çocuk sayıları bir ile sekiz arasında değişmektedir. Ayrıca, katılımcıların %56’sı (n=145) Van’da, %44’ü
(n=113) ise Ankara’da yaşamaktadır. Öncelikle çalışmaya katılan 258 ebeveyne Karabulut Demir ve Şendil (2008)
tarafından geliştirilen “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)” uygulanmış, ardından katılımcıların 20’si ile görüşme yapılmıştır. ETÖ, 2-6 yaş arasında çocukları olan anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendiren likert
tarzı bir ölçektir. Ölçek; demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici tutum olmak üzere 4 alt boyuttan ve 46
sorudan oluşmaktadır. Görüşme için ise, anne babalardan öncelikle çocuklarına karşı tutumlarını değerlendirmeleri
istenmiş ardından da dört açık uçlu soru sorularak çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili görüşleri alınmıştır. “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ile toplanan veriler IBM-SPSS yazılımı kullanılarak analiz edilirken, velilerle yapılan görüşmeler “kelime listeleme” yöntemi ile analiz edilmiştir.Bu çalışmanın temel amacı, 4-6 yaş arasında çocuğu olan
anne babaların gösterdikleri ebeveynlik tutumlarının belirlenmesidir. Çalışmanın verileri analiz edildiğinde, katılımcıların çocuk yetiştirme tutumlarının, yaşanılan bölge, cinsiyet, yaş, evlilik yaşı, çocuk sayısı, eğitim durumu
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ve medeni durum gibi değişkenlere göre farklılık göstermesi beklenmektedir. Bununla birlikte nitel veri analizi
sonucunda, anne babaların çocuklarına karşı tutumlarını etkileyen faktörler noktasında benzer görüşleri dile getirecekleri düşünülmektedir. Beklenen bu bilgiler ışığında, bundan sonra yapılacak çalışmalara öneriler getirilecek
olup çalışmanın sonuçları EJER 2015 kongresinde tartışılacaktır.
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Eğitim, en genel tanımıyla, insanı yaşam boyu her yönüyle yetiştirmeyi hedefleyen bir süreçtir. Etik ise ne yapmalıyım? Nasıl yaşamalıyım sorularını irdeleyen bir disiplindir. Bu bağlamda eğitim ile etik arasında kaçınılmaz
bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim alanı etik sorularla kuşatılmıştır. Eğitimin düzenlenmesi aşamasında, eğitimcilerin neyi, kime, nasıl öğretecekleri, nasıl bir değerlendirme yapacakları gibi sorular, etik sorunları
da beraberinde getirmektedir. Tüm bu süreçleri dikkate alarak eğitimcilerin meslekleriyle ilgili eylemlerinde, ciddi
etik değerlendirmeler yapmaları gerekmektedir (Aydın, 2013) Öğretmenlik mesleği en eski mesleklerden biridir.
En iyi örneği de Sofistlerdir. Sofistler Yunanlılara para karşılığında siyaset ve hitabet sanatı öğretmişlerdir (Cevizci, 2013). Günümüzde ise öğretmen daha çok öğrenmeyi öğretmek amaçlı olup bu konuda eğitim almış uzman
kişidir. Öğretmenler her zaman toplumun öncü kesimi ve toplumu şekillendiren kişiler olmuşlardır. Öğretmenlerin
diğer meslek gruplarında olduğu gibi mesleki donanımlarının yeterli olması gerekmektedir. Bu mesleki donanımların yeterliliğinden kasıt, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik eğitim) ve genel kültür bilgisidir.
Fakat bu ölçütler de yeterli değildir. Aynı zamanda öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine özgü bir etik algılarının
da olması gerekir. Çünkü bir meslekte, meslek üyelerinin mesleki etiğe uygun davranmaları o mesleği, toplum
gözünde daha saygın ve güvenilir bir yere getirir. Bir işin meslek olarak tanımlanabilmesi için de toplum tarafından
kabul görmesi gerekir (Şişman, 2013). Diğer taraftan mesleki etiğe uygun davranmak, mesleğin profesyonelliğine
yönelik sınırlarını belirler. İyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarının sorgulandığı ve doğru davranışa yönelik ölçütlerin belirlenmeye çalışıldığı etik disiplini içerisinde mesleki davranışların irdelendiği bir alan olarak, mesleki etik
karşımıza çıkmaktadır. Her meslek grubunda olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de kişinin mesleğe yönelik bilgi,
beceri ve yeterliliğinin yanı sıra öğretmenlik meslek etiğine uygun davranışların gösterilmesi çok önemlidir. Öğretmenlerin toplumun eğitimli kesimi oldukları göz önünde bulundurulursa, içinde bulundukları toplumda örnek
alınan bir model oldukları da yadsınamaz. Bu nedenle öğretmenlerin hem topluma karşı sorumlulukları hem de
mesleki sorumlulukları önem kazanmaktadır (Pelit ve Güçer, 2006; Şişman, 2013). Öğretmenlik mesleğinde, görevlerini yerine getirmeye çalışan meslek üyelerinin çeşitli sebeplerle veya baskılarla etik ilkelerle çelişmeleri ya
da problem yaşamaları söz konusu olabilir. Bu noktada meslek üyelerinin mesleğin gereği bir şekilde, etik açıdan
uygun davranışlarla problemlere çözümler üretebilmeleri büyük bir önem arz etmektedir. İşte bu kapsamda öğretmenlerin etik davranışları nasıl algıladıkları ve karşılaşmaları muhtemel çelişkili durumlara yönelik nasıl bir yol
izleyecekleri konusu önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışlarını algılama düzeylerinin ve etik ikilemleri çözümlemelerinin nasıl olduğu
soruları araştırılmaya değer bir problem olarak görülmüş ve araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarının yanı sıra etik sorumluluklara da sahip olmaları gerekir. Fakat öğretmenlerin uygulamaları sırasında etik olgusunu ne kadar dikkate aldıkları, günlük rutinleri sırasında karşılaştıkları ikilemlere
çözüm üretirken, etik açıdan uygunluğunu sorgulayıp sorgulamadıkları bilinmemektedir. Aynı zamanda, öğretmenlerin karşılaşabileceği etik ikilem durumlarına karşı nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili yol gösterici nitelikte
etik ilkelerin belirlenmemiş olması da alanda büyük eksik olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak bu durumun
ortaya koyulabilmesi adına yapılacak çalışmalar hem çalışmanın yapıldığı alandaki kişilerin davranışlarını etkileyebilecek hem de konuya yönelik olarak alanda bir farkındalık oluşturabilecektir. Bunun yanı sıra öğretmenlik
mesleğiyle ilgili sözünü ettiğimiz etik ilkelerin oluşturulmasına da kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.Bu
araştırmada var olan durumu ortaya koyabilmek için betimsel tarama modeli, durumu derinlemesine inceleyebilmek için de örnek olay çalışması birlikte kullanılmıştır. Bu durumda araştırmanın deseni nicel ve nitelin birlikte
kullanıldığı karma(karışık) desendir (Gall, Gall&Borg, 2003; Büyüköztürk ve diğerleri, 2013). Creswell ve Plano
Clark (2007) karma desenleri dörde ayırmaktadır. Buna göre karma desenlerden zenginleştirilmiş desenlerde (Triangulation Design) araştırmacı nicel ve nitel verileri aynı zamanda toplar ve bulguları değerlendirirken verilerin
birbirini destekleyip desteklemediğine bakar. Keşfedici desenlerde (Exploratory Design) araştırmacı önce nitel
verileri toplar ve elde edilen bulgulara göre nicel veriler toplanır. Gömülü desenlerde (Embedded Design) araştırma deseni nitel veya niceldir, diğer araştırma deseni ise destekleyicidir. Yani araştırmacı araştırmanın temel
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sorusu için nitel veya nicel veri toplarken, bu verileri desteklemek amacıyla da diğer türden veriler toplar. Açıklayıcı desenlerde (Explanatory Design) ise, araştırmacı önce nicel verilerini toplar analiz eder ve ardından bu verilerini tamamlamak için nitel verilerini toplar (akt. Büyüköztürk ve diğerleri, 2013). Bu araştırmada da öncelikle
nicel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve nicel verilere bağlı olarak nitel verilerin toplanacağı grup belirlenerek
nitel veriler toplanmıştır. Bu nedenle araştırmanın deseni karma desenlerden açıklayıcı desendir.Okul öncesi öğretmenlerinin etik davranışları algılama düzeylerini belirlemek ve öğretmenlerin etik ikilemleri çözümlemelerini
incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Okul öncesi öğretmenlerin "Okul Öncesi
Öğretmeninin Etik Davranışları Ölçeği" (OÖEDÖ) alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının yüzdelik sıralamasına bakıldığında, en yüksek puan ortalaması “Dürüstlük ve Yardımseverlik” boyutunda iken en düşük puan
ortalaması ise ‘Demokrasi ve Eşitlik’ boyutunda çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi öğretmenlerinin OÖEDÖ ‘den aldıkları puanların aritmetik ortalaması, 341’dir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 378
olduğuna göre, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışları algılama düzeylerinin yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin OÖEDÖ’ne göre, etik davranışları algılama düzeylerinin, ölçeğin tüm boyutlarında ve ölçeğin toplamına ilişkin olarak yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin OÖEDÖ’ne göre, etik davranışları algılama düzeylerinin, ölçeğin tüm boyutlarında ve ölçeğin toplamına ilişkin olarak mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin OÖEDÖ’ne göre, etik davranışları algılama düzeylerinin,
lisansüstü eğitim yapma durumlarına göre anlamlı bir şekilde değiştiği bulunmuştur. Anlamlı farklılığın bulunduğu
tüm boyutlarda (profesyonellik, demokrasi ve eşitlik alt boyutları ve toplam puan) sırasıyla lisansüstü eğitim yapan
okul öncesi öğretmenlerinin etik davranışları algılama düzeylerinin, lisansüstü eğitim yapmayan öğretmenlere
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin OÖEDÖ’ne göre, etik davranışları algılama
düzeyleri, çalıştıkları kurum türüne göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. “Profesyonellik”. Alt boyutunda
“resmi anaokulu” ile “özel kreş ve anaokulunda” çalışan öğretmenlerin etik davranışları algılama düzeylerinin
“resmi anasınıfında” çalışanlardan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. “Demokrasi ve eşitlik” alt boyutunda
“resmi anaokulunda” çalışan öğretmenlerin “özel kreş ve anaokulunda” çalışan öğretmenlerden;” Dürüstlük ve
Yardımseverlik” alt boyutunda “resmi anaokulu” ile “özel kreş ve anaokulunda” çalışan öğretmenlerin “resmi
anasınıfında” çalışan öğretmenlerden; daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin toplamına ilişkin olarak ise
“resmi anaokulunda” çalışan öğretmenlerin “resmi anasınıfında” çalışan öğretmenlerden daha yüksek düzeyde etik
algısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin senaryolarla ilgili görüşleri incelendiğinde, genel
olarak üst grupta yer alan öğretmenlerin alt grupta yer alan öğretmenlere kıyasla, olaylara daha hassas, bilinçli ve
dikkatli yaklaştıkları sonucuna varılmıştır.
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Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi
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Erken çocukluk döneminde çevresel uyarıcılar, aile, akranlar ve arkadaşlar çocuğun gelişimi üzerinde etkilidir.
Çocuğa sunulan materyallerin niteliği belirlenen hedefe ulaşmakta önemlidir. Her bir materyal birçok açıdan incelenmeli ve çocuğa verdiği mesajlar bakımından irdelenmelidir. Erken çocukluk eğitimi kurumlarında çocuklar
sıklıkla basılı materyaller ile ilgilenme ve üzerinde çalışma imkanı bulmaktadır. Seçilecek materyallerin niteliği
hakkında eğitimcilerin dikkatli ve seçici olması oldukça önemlidir. Toplumsallaşma erken çocukluk yıllarının
önemli gelişimsel görevleri arasındadır. Eğitim ortamları ve bu ortamlarda çocuğa sunulan toplumsal mesajlar
önem kazanmaktadır. Bu yönden erken çocukluk kurumlarında çocukların karşılaştığı resimli çocuk kitaplarında
verilen mesajlar ve işlenen temalar oldukça önemlidir. Erken dönemde yaş, gelişim ve ilgisine uygun resimli kitaplar ile karşılaşan çocuğun dil, zihinsel ve duygusal gelişiminin yanı sıra, sosyal gelişimi de olumlu yönde etkilenmektedir. Çocuk, resimli kitaplar aracılığıyla edebiyat ile tanışmakta, yaratıcılığı desteklenmekte ve içinde yaşadığı kültüre ait değerleri keşfetmektedir. Erken çocukluk döneminde birçok gelişim alanında olduğu gibi cinsel
gelişim; fiziksel, sosyal ve kültürel faktörlerin rol oynadığı bir bağlamda gelişmektedir. Çocukların cinsiyet kimliği ve cinsiyete göre oluşmuş davranışlar sergilemesinde biyolojik, bilişsel ve sosyo-kültürel etkenler rol oynamaktadır (Santrock, 2012). Cinsiyet stereotipleri kadınlar ve erkekler hakkındaki izlenimleri ve inançları yansıtan
geniş kategorilerdir. Cinsiyet stereotiplerinde olduğu gibi çocuğa sunulan edebi ürünler de kültürden ayrı düşünülemez. Resimli çocuk kitaplarının cinsiyet kavramına özgü içeriklere yer vermesi çocuklarda, cinsel kimlik gelişimini etkilemektedir. Cinsiyet nedir? Cinsiyet kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve
biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır (Lindsey, 1990). Cinsiyet kimliği erkek ve kadın olma bilgisi, anlayışı ve kabulü de dahil olmak üzere kişinin kendi cinsiyetine dair bir duyguyu içermektedir (Egan & Perry, 2001).
Cinsiyet kimliğinin önemli bir yönü de bir çocuğun kendisinin kız mı yoksa erkek mi olduğunu bilmesidir. Çoğu
çocuk bu soruyu yaklaşık 2,5 yaşında doğru cevaplayabilmektedir (Blakemore, Berenbaum, & Liben, 2009). Cinsiyet rolleri ise kadınların veya erkeklerin nasıl düşünmesi, davranması, hissetmesi gerektiği gibi genel çerçeveleri
belirlenmiş beklentilerdir (Golombok, ve diğerleri, 2008). Cinsiyet gelişimine etki eden faktörler biyolojik, bilişsel
ve sosyal etkiler olmak üzere sınıflandırılır. Biyolojik etmenler hormonlar ve kromozomlardır. Kromozomlar ve
hormonlar cinsel gelişimde kritik bir öneme sahiptirler. Hormonlar fiziksel cinsiyet gelişimini direkt olarak etkilemektedir (Auyeung, Baron, Ashwin, Knikmeyer, & Taylor, 2009). Bilişsel etkiler üzerine olan kuramlardan biri
cinsiyet şeması kuramıdır. Kuram cinsiyet tiplemesinin çocuklar tarafından yavaş yavaş ve içinde bulunduğu kültürde neyin cinsiyetine uygun bulunup bulunmadığına ait şemalar geliştirdiklerini iddia eder. Kurama göre kişi
dünyayı kadın ve erkek açısından organize eder ve toplum tarafından cinsiyetine uygun bulunan davranışlar göstermede motive olur (Blakemore, Berenbaum, & Liben, 2009). Sosyal etkilere ilişkin kuramlar incelendiğinde ise
üç kuramın öne çıktığı görülmektedir. Bunlar; sosyal rol kuramı, psiko-analitik kuram ve sosyal bilişsel kuramdır.
Sosyal rol kuramı cinsiyet farklılıklarının erkek ve kadının zıt rollerinden kaynaklandığını iddia etmektedir (Eagly
& Fisher, 2009). Psiko-analitik kuramın kurucusu olan Freud’un görüşüne göre erken çocukluk döneminde çocuğun cinsel gelişimi, karşı cinste olan ebeveyne cinsel bir çekim geliştirmesi üzerinedir. Her iki cinsiyette olan
çocuklar için bu dönemi birer kompleks dönemi olarak tanımlar ve kız çocuklar için “Elektra” erkek çocuklar için
ise “Oedipus Kompleksi” olarak adlandırır (Santrock, 2012). Sosyal bilişsel kurama göre ise, çocukların cinsiyet
gelişimleri, cinsiyetlerine uygun ya da uygun olmayan davranışlara karşı ödüllendirilmeleri ya da cezalandırılmalarıyla ortaya çıkmaktadır (Bussey & Bandura, 1999). Toplumsal Cinsiyet Nedir? Toplumsal cinsiyet kavramı,
kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet kavramının tanımında biyolojik farklılıklar değil, kadın ve erkek olarak toplumun kişiyi
nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmasını beklediği ile ilgili değerler, yargılar ve roller
bulunmaktadır (Dökmen, 2004). Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkekliği sosyal olarak yapılandıran özellikler olarak
tanımlanır. İnsanlar kadın ya da erkek olarak doğarlar; ancak daha sonra kadın veya erkek olma ile sonuçlanacak
olan kız ya da erkek çocuk olmayı erken çocukluk döneminde öğrenirler. Bu yüzden toplumsal cinsiyet zaman
içinde gelişen ve değişen bir kavramdır. Kültürden kültüre ve zaman içinde farklılık gösterir (Türmen, 2003).
Cinsel davranış çeşitlilik göstermekte ve birçok etkenin karmaşık ilişkisiyle belirlenmektedir. Kişinin başkalarıyla
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olan ilişkilerinden, yaşam koşullarından ve içinde yaşadığı kültürden etkilenmektedir. Bireyin cinselliği ile tüm
kişiliği birbiri içine girmiştir ve cinselliği tek başına ele almak mümkün değildir (Bussey & Bandura, 1999). Sosyal
bilişsel kuramcılar, insanların başkalarını gözlemleyerek oldukça geniş bir yelpazede davranışlar, düşünceler ve
duygular kazandıklarını ve bu gözlemlerinin yaşam boyu gelişimin önemli bir kısmını oluşturduğunu vurgulamaktadır (Santrock, 2012). Toplumsal cinsiyet, çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramın
içinde barındırdığı kavramlardan birisi de toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumsal cinsiyet rolleri; geleneksel olarak kadınlarla ve erkeklerle ilişkili olduğu kabul edilen rolleri ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet rolü; kültürel
olarak kadına ve erkeğe uygun görülen kişilik özellikleri ve davranışları içerir ve bunlar toplum tarafından kalıp
yargılara dönüştürülür (Dökmen, 2004). Cinsiyet rollerine ilişkin toplumsallaşma, çocukluğun ilk dönemlerinde
başlar ve yaşamın sonraki dönemi olan yetişkinlikte ortaya konur (Eagly & Fisher, 2009). Cinsiyetlere ilişkin
bilgilerin kazanıldığı çocukluk döneminde ev, aile ve iş yaşamına ilişkin rollerin kazanımında çocuk kitapları birer
rehber niteliğindedir. Erken çocukluk dönemi eğitiminde çocuğa sunulan program, materyaller, eğitimcinin özellikleri, anne baba katılımı gibi birçok faktör çocuğun gelişimi için önemli bir yere sahiptir. Gelişim ve öğrenmenin
en hızlı olduğu bu dönemde çocukta; anne, baba, kardeş gibi modellerin önemi kadar resimli kitaplar gibi yazınsal
materyallerin de etkisi büyüktür. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk eğitimi kurumlarında çocukların tercih
ettikleri resimli kitapların toplumsal cinsiyet kavramı açısından incelenmesidir. Araştırma Deseni Bu araştırma
nitel bir çalışmadır. Görüşmeler, gözlemler, dokümanlar ve görsel-işitsel materyaller, temel nitel bilgi kaynaklarıdır (Creswell, 2013). Bu kaynaklar arasında, dokümanların incelenmesi; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Merrıam, 2013). Bu araştırmada, resimli çocuk
kitaplarındaki toplumsal cinsiyet kavramı ele alındığından, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma
Materyali Araştırmanın çalışma materyali iki aşamada belirlenmiştir. İlk aşamasında Ankara, Bursa, İstanbul ve
Trabzon’da bulunan okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan 84 öğretmene ulaşılmıştır. Bu öğretmenlerden
sınıflarındaki çocukların en çok tercih ettiği 4-6 yaş resimli hikaye kitaplarından 5 tanesinin ismi öğrenilmiştir.
İkinci aşamada öğretmenlerden alınan 407 kitap ismi arasından elemeler yapılmıştır. Bu elemelerde tekrar eden
kitap isimleri, kitabın hikaye türünde olmaması ve basımının bulunmaması gibi kriterler göz önüne alınmıştır.
Yapılan elemeler sonucunda 200 kitap belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini bu 200 kitap oluşturmaktadır. Çalışma
materyalinin belirlenmesinde evreni temsil eden bir örneklem seçilmesi dolayısıyla genelleme yapılmasını mümkün kılan rastgele seçim yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2013). Kitaplara belirli bir kriter gözetilmeksizin kodlar
verilmiş ve ardından rastgele örnekleme yöntemiyle 50 kitap belirlenmiştir. Veri analiz sürecinin kolaylaştırılması
nedeniyle seçilen 50 kitap 1’den 50’ye kadar yeniden kodlanmıştır. Verilerin Analizi Kitapların incelenmesinde
içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanılmıştır. İçerik analizi araştırmacının bir kaynaktaki içeriği açığa
çıkarmasını sağlamaktadır. Bu amaçla metinler, kayıtlar, dokümanlar vb. kaynaklar analiz edilmekte, içerik kodlar
ve kategorilerle yansıtılmaktadır (Neuman, 2010; Merriam, 2013). Söylem analizi, metnin içinde ya da dışında yer
alan tüm anlam ilişkilerinin dilsel olarak incelenmesidir (Çelik & Ekşi, 2008). Literatür taraması ile kitaplarda
incelenecek toplumsal cinsiyet kategorileri cinsiyetler, sorun tipleri, erkek cinsiyetinin görsel olarak belirtilmesi,
kadın cinsiyetinin görsel olarak belirtilmesi, cinsiyet farklılığının dilsel olarak belirtilmesi, iş bölümü ve meslekler
olarak belirlenmiştir. Alt kategorilerin belirlenmesi için çocuk kitapları arasından rastlantısal olarak seçilen 10
kitaptan, toplumsal cinsiyet kategorilerini ifade eden sözcükler ve cümleler kaydedilmiştir. Araştırma boyunca
incelenen diğer kitaplardan da bu alt kategorilere eklemeler yapılmıştır. Analiz edilen kitaplarda kadın karakterlerin %45’inin, erkek karakterlerin ise % 26’sının sorun yaşadığı belirlenmiştir. Buna karşın soruna çözüm getiren
karakterler cinsiyetleri bakımından incelendiğinde; kadın karakterlerin %31’i, erkek karakterlerin ise %55’i sorunu çözmektedir. Kitapların içeriğinde erkek karakterlerin meslek dağılımı bakımından kadın karakterlerin meslek dağılımına göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir. Kadın karakterlerin bir çoğu hikayelerde meslek
sahibi olma durumları belirtilmeksizin yer almaktadır. Kadın karakterlerin sorun yaşama, kötü karakter olarak
sunulma, soruna çözüm getiren kişi olma ve meslek sahibi olma gibi boyutlarda incelenmesi sonucunda, erkek
karakterlerden daha dezavantajlı durumlarda çocuklara sunulduğu görülmektedir. Analiz edilen kitaplar kadın ve
erkek cinsiyetine ait stereotipler bakımından kadın ve erkek rollerini geleneksel olarak yansıtıcı ögelere yer vermektedir. Araştırma sonucunda resimli çocuk kitaplarının toplumsal cinsiyet kavramı açısından ataerkil toplumunun geleneksel cinsiyet yargılarını çocuklara aktardıkları belirlenmiştir.
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Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi Ebeveyn Formunun 48-60 Aylık Çocuklarda Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Türkan TURAN GÜVEN
TED Ankara Koleji

Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER
Ankara Üniversitesi

Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden hızlı bir gelişim içine girer. 0-6 yaş kişiliğin temellerinin atıldığı ve çocuğun yakın çevresinden
en çok etkilendiği, her türlü öğrenmeye açık olduğu bir dönem olup, insan hayatındaki kritik dönemlerden biridir
(Zembat ve Unutkan, 2001). Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönemde, çocuğun bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal gelişimi hızlıdır, kişilik yapısı biçimlenmeye başlamıştır, çocuk, temel alışkanlıkları kazanmaya başlamıştır. Bu yıllarda çocuğa sağlanacak nitelikli bir okul öncesi eğitim onun tüm yaşamını olumlu yönde
etkileyecektir. Çocuk, okul öncesi yıllarda, daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek temel bilgi ve
beceriler geliştirir. Kendini ifade etmeyi öğrenir ve diğer çocuklarla, yetişkinlerle ilişki kurar. Okula ve topluma
uyum için temel olan sosyal becerileri geliştirir. Çocuğun bu beceri ve yetileri kazanabilmesi için kimi gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Okul öncesi yıllarda bu gereksinimlerin karşılanması onun gelecekteki yaşamı
için önemlidir (Gürkan, 2000). Toplum tarafından verilen görevleri yerine getirebilmek için sergilenmesi gereken
belirli davranışlar olarak tanımlanabilen sosyal becerilerin de, çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi
yıllarda kazandırılması ve bu becerilerin değerlendirilmesinin yine bu dönemde yapılması çok önemlidir (Gültekin, 2008). Çocuklara bu becerileri kazandırmada en büyük sorumluluk ailelere düşmektedir. Bu araştırmada birçok ülkede sosyal beceriyi değerlendirmede kabul görmüş etkili bir değerlendirme sistemi olan Sosyal Beceri
Derecelendirme Sistemi (SBDS) - Ebeveyn Formu (3-5 yaş) kullanılmıştır. SBDS’de çoklu değerlendiriciler (aile,
öğretmen, öğrenci), öğrencinin davranışını pek çok durum ve ortamda gözlemler. Böyle bir gözlem de, çocukların
sosyal becerilerini değerlendirirken daha doğru verilere ulaşmamızı sağlar. SBDS, çocuklar arasındaki gelişimsel
farklılıklara ve değerlendirmeciler ile çocukların etkileşimde olduğu durumlara duyarlı biçimde tasarlanmıştır
(Gresham ve Elliott, 1990). Çocukların sosyal yönden daha sağlıklı desteklenebilmesi için ebeveynlerin sosyal
becerilere bakış açısını öğrenmek önemli bir başlangıç noktasıdır. Yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, kardeş sayısı
gibi bazı faktörler bu bakış açılarını etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda araştırma problemi; “Sosyal Becerileri
Derecelendirme Sistemi” Ebeveyn Formunun Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-60 Aylık Çocuklarda Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”dir.Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma iki aşamada yürütülmüştür. Araştırmanın ilk aşamasında, Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin ebeveyn formunun 48-60 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise, Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin ölçme sonuçlarına ve demografik bilgi formlarından elde edilen verilere dayanılarak, çocuklar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, okul türü, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba öğrenim durumu, okul öncesi eğitim alma, doğum sırası ve kardeş sayısı) ölçek sonuçlarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan özel ve resmi
anaokullarına devam eden 48-60 ay aralığındaki 318 çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 yaş)- Ebeveyn Formu
kullanılmıştır. Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 yaş)- Ebeveyn Formu belirlenen ay aralığındaki çocukların ebeveynleri tarafından doldurulmuştur. Araştırmada kullanılan Sosyal Beceriler Ölçeği’nin yapı geçerliğini
ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek üzere
çoklu puanlanan veriler için kullanılan Cronbach Alfa katsayısı ve her alt boyut için madde toplam korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin kararlılığını ortaya koymak adına test-tekrar test güvenirliğine bakılmış ve
farklı zamanlarda uygulanan ölçekten elde edilen puanlar arasında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Sosyal beceri puanlarının değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakmak için Bağımsız Örneklemler İçin t testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi
(ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel teknikler SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır.Cinsiyet değişkenine
bakıldığında; kız çocukların erkek çocuklara göre sosyal beceri puanları daha yüksek çıkarken, problem davranış
puanları arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Anne öğrenim durumu değişkenine bakıldığında; bu değişkenin ne sosyal beceri puanlarında ne de problem davranış puanlarında anlamlı bir farklılığa sebep
olmadığı gözlenmiştir. Bir başka deyişle annenin ilkokul, ortaokul, lise ya da yüksek öğrenim mezunu olmasının
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çocuğun sosyal beceri ve problem davranış puanlarına etkisi gözlenmemiştir. Yapılan analizlere göre baba öğrenim durumu çocuğun sosyal beceri puanını etkilemezken, lise mezunu olan babaların çocuklarının üniversite mezunu olan babaların çocuklarına göre daha fazla problem davranış sergiledikleri gözlenmiştir. Anne ve baba çalışma durumu değişkenlerine bakıldığında; annenin çalışma durumunun çocuğun sosyal beceri ve problem davranış ölçek puanlarında herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Baba çalışma durumunda ise; çalışmayan baba sayısının
çok az olması sebebiyle güvenli sonuçlar alınamayacağından bu karşılaştırma yapılamamıştır. Anne-baba mesleği,
kardeş sahibi olma ve doğum sırası gibi değişkenlerin bu araştırma için anlamlı farklılık yaratan değişkenler olmadıkları gözlenmiştir. Okul öncesi eğitim alma süresi değişkeni bu yaş grubu için anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır. Okul türü değişkenine bakıldığında .01 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmezken .05 manidarlık düzeyinde devlet okuluna devam eden çocukların daha çok problem davranış gösterdikleri aynı zamanda
sosyal beceri puanlarının özel okula devam eden çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
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Aile katılımı okul öncesi eğitimde programın başarısını arttırmada çok önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.
Öğretmenler okul öncesi eğitimde başarılı olmak ve çocukların başarısını arttırmak istiyorlarsa, aile katılımını
programın bir parçası olarak düşünmeli ve ebeveynlerle işbirliği yaparak onların hem evde hem de okulda öğrenme
etkinliklerine katılımını sağlamalıdır (Morrison, 2006). Aile katılımının çocukların tüm gelişim alanları ve okula
hazırbulunuşluk düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Aile katılımının çocuklara olduğu kadar aileler ve öğretmenlere de pek çok yararı vardır. Araştırmalar eğitim programlarına
katılan ebeveynlerin kendileriyle ilgili daha olumlu tutumlar geliştirdiklerini, özgüvenlerinin arttığını ve kendi
kişisel gelişimlerini arttırmak için çeşitli eğitimler aldıklarını, okul ve okul personeliyle ilgili olarak olumlu tutumlar edindiklerini göstermektedir. Öğretmenin çocuğun hayatında, ev ve aile ortamında olan bitenleri bilmesi,
çocuğun davranışlarını değerlendirirken onun bireysel ihtiyaçlarını, stres unsurlarını, problemlerini ve ev ortamındaki değişiklikleri de göz önüne alarak daha duyarlı ve anlayışlı olmasına yardımcı olarak çocukla öğretmen arasındaki iletişimin niteliğini arttırmaktadır. Günümüzde aile katılımı tüm dünyada eğitimin olmazsa olmaz bir öğesi
durumuna gelmiştir. Aile katılımını konu alan araştırmaların bir yandan aile katılımının okul ve aileler tarafından
nasıl değerlendirildiğine, aile katılımı etkinliklerinin nasıl uygulandığına, bu süreçte yaşanan sorunlara odaklanırken diğer yandan aile katılımı uygulamalarının çocukların gelişim alanlarına katkısına odaklandıkları görülmektedir. Bu çerçevede; a) okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen aile katılımı etkinlikleri (Abbak, 2008;
Aktaş Arnas, 2002; Çeviş, 2002; Işık, 2007; …), b) aile katılımında karşılaşılan sorunlar (Ensari ve Zembat, 1999;
Fantuzzo, Tighe ve Childs, 2000; Koçak, 1991; Kurtuldu, 2010), c) aile katılımına ilişkin yönetici, öğretmen ve
ebeveynlerin görüşleri (Akkaya, 2007; Argon ve Kıyıcı, 2012; Atabey, 2008; Atakan, 2011; …), d) aile katılımının
çocukların matematik (Anders, Rossbach, Weinert, Kuger, Lehrl ve von Maurice, 2012; Blevins-Knabe ve MusunMiller, 1996; Blevins-Knabe, Berghout Austin, Musun, Eddy ve Jones, 2000; …), dil ve okuryazarlık (Arnold,
Zeljo, Doctoroff ve Ortiz, 2008; Benet, Weigel ve Martin, 2002; Wood, 2002; Kızıltaş, 2009), kişilik (Kapusuzoğlu, 2006) ve sosyal gelişimlerine (Gürşimşek, 2003; Unutkan, 1998; Vural, 2006), akademik başarı ve ilkokula
hazırlık sürecine (Brooks, 2004; Kohl, Lengua ve McMahon, 2000) katkıları incelenmiştir. Araştırmalar incelendiğinde, aile katılımı etkinliklerinin uygulanma sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik az sayıda araştırma yapıldığı görülmüştür (Ensari ve Zembat, 1999; Fantuzzo, Tighe ve Childs, 2000; Koçak, 1991; Kurtuldu, 2010). Bu
araştırmalarda sadece öğretmenlerin ve ebeveynlerin aile katılımı sürecinde karşılaştıkları sorunların neler olduğu
belirlenmiş, öğretmenlerin ve ebeveynlerin bu sorunları nasıl algıladıkları, sorunların çözümü için neler yaptıkları
incelenmemiştir. Ayrıca bu araştırmalarda örneklem büyüklüğü yaklaşık olarak 55 ile 350 katılımcı arasında olup,
veriler ölçek veya anket yoluyla toplanmış, durum derinlemesine incelenmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerden, öğretmenlerin ve ebeveynlerin aile katılımı etkinliklerinin uygulanması sırasında karşılaştıkları sorunların
birden çok veri toplama aracı (görüşme, gözlem, kişisel bilgiler formu) kullanılarak az sayıda örneklem üzerinde
derinlemesine incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum araştırması olarak gerçekleştirilmiş ve araştırmada öğretmenlerin ve ebeveynlerin aile katılımı açısından karşılaşılan
sorunları nasıl algıladıkları ve çözümledikleri sorularına yanıt aranmıştır. Bu doğrultuda amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılarak belirlenen Adana ili merkez Çukurova ilçesindeki bir bağımsız
anaokulunda görev yapan iki öğretmen ve bu iki öğretmenin sınıfındaki çocukların ebeveynlerinden gönüllü ve
koşulları uygun olan 28 ebeveyn araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı
olarak kişisel bilgiler formu (öğretmen ve ebeveyn formu), görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde standartlaştırılmış açık uçlu görüşmelerden yararlanılmış olup, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşmeler, öğretmenlerle ve ebeveynlerle haftalık
olarak gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle yapılan görüşmelerin çoğunluğu ebeveynler çocuklarını okula bırakırken
veya okuldan alırken yapılmış, bazı ebeveynlerle de telefonla görüşülmüştür. Araştırmanın uygulama aşamasında
her hafta her ebeveyn ile görüşülememiştir. Öğretmenlerle görüşmeler ise, mesai saatlerinin sonunda veya başında
okulda öğretmenler odasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin gerçekleştirdikleri aile katılımı etkinlikleri
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(konferans, aile toplantıları, ebeveynlerle okula geliş gidiş saatlerinde yaptıkları kısa görüşmeler, ebeveynlerin
sınıf içi ve dışı etkinliklere katılımı) sırasında yapılandırılmamış gözlemlerden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenler ve ebeveynlerle yapılan görüşmeler ve etkinlikler sırasında yapılan gözlemler metin haline dönüştürülmüştür. Daha sonra bu veriler, görüşme formlarındaki sorular
doğrultusunda gruplanmıştır. Kodlamalar oluşturulurken görüşme ve gözlemlerden elde edilen yazılı metinler satır
satır okunmuştur. Araştırmanın amaçları doğrultusunda bazen doğrudan verilerden yola çıkarak bazen ortaya çıkan
anlamlara göre kodlar oluşturularak metin üzerinde işaretlenmiştir. Kodlanan veriler benzerlik ve farklılıklarına
göre gruplandırılmış, birbiriyle ilişkili olan kodlar bir araya getirilerek tematik kodlama yapılmıştır.Öğretmenler
ebeveynlerle aile katılımı açısından yaşadıkları sorunları, ebeveynlerin evde ve okulda çocuklarının eğitim sürecine katılmada isteksiz ve ilgisiz olmaları olarak ifade etmişlerdir. Ancak görüşmeler sonucunda öğretmenlerin bu
durumun nedenlerini yeterince araştırmadıkları, ebeveynlerle bu konularda doğrudan ve iki yönlü iletişim kurmadıkları ve sorunları çözmek için girişimde bulunmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin aile katılımı etkinliklerini gerçekleştirmek ve ebeveynlerin katılımını sağlamak için kendilerinden kaynaklanan bazı engellerinin
de olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin sahip olduğu bu engellerin “zaman yetersizliği, isteksizlik ve aile katılımı
etkinliklerini sadece ebeveynlerin evde ve sınıfta eğitim etkinliklerine katılması olarak algılamaları” olduğu tespit
edilmiştir. Ebeveynlerin öğretmenlerle yaşadıkları sorunların iletişim ve rehberlik başlığı altında toplanabileceği
görülmüştür. Ebeveynler çeşitli konularda öğretmenlerin kendilerini bilgilendirmediğini, öğretmenlerin aile katılımını sadece mesai saatleri ile sınırladığını, evde yapabilecekleri etkinlikler konusunda yönlendirme yapmadıklarını ve eve gönderdikleri etkinliklerle ilgili dönüt istemediklerini ifade etmişlerdir. Ancak ebeveynler bu durumları sorun olarak değerlendirmemişler, öğretmenlerden beklentileri olarak dile getirmişlerdir. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için herhangi bir çabaları olmamıştır. Ayrıca ebeveynlerin aile katılımında bulunmalarının
önünde kendilerinden kaynaklanan bazı engellerinin de olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin sahip olduğu engellerin; uygun olanaklara sahip olmama, özgüven eksikliği, özel durumlar ve kişisel algı başlıkları altında toplandığı
tespit edilmiştir. Uygun olanaklara sahip olmama başlığı altında “çalışma koşullarının yoğun olması ve ebeveynin
çalışma saatleri ile okul saatlerinin çakışması, ikinci veya üçüncü çocuklarının olması, çocuklarla ilgilenecek başka
birilerinin olmaması, ev işlerinin zaman alması” gibi engellerin olduğu ve bu nedenlerle ebeveynlerin çocuğun
eğitimine yeterince katılamadığı belirlenmiştir. Özgüven eksikliğinin, ebeveynlerin evde ve okulda eğitim sürecine
katılmada kendilerini yetersiz hissetmeleri şeklinde ortaya çıktığı görülmüştür. Özel durumlar başlığı altında “sağlık sorunları, ailevi sorunlar, yakınını kaybetme” gibi durumların da ebeveynlerin çocuğa yeterince zaman ayıramamalarına neden olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin “öğretmeni rahatsız etmemek için sınıfta etkinliklere katılmaktan çekinmesi veya öğretmenin davet etmesini beklediği” için okul etkinliklerine katılmamaları ise kişisel algı
başlığı altında ele alınan engellerdir.

KAYNAKÇA
Abbak, B. S. (2008). Okul öncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerinin anasınıfı öğretmenleri ve veli
görüşleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Akkaya, M. (2007). Öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Aktaş Arnas, Y. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında okul-aile işbirliği çalışmaları ile anne baba eğitim programı uygulamaları. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22),31-41.
Anders, Y., Rossbach H.G., Weinert, S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S. vd. (2012). Home and preschool learning
environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research
Quarterly, 27, 231-244.
Argon, T. ve Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen
görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.
Arnold, D. H., A. Zeljo, Doctoroff G. L. ve Ortiz, C. (2008). Parent involvement in preschool: Predictors and the
relation of involvement to preliteracy devolopment. School Psychology Review, 37 (1), 74-90.
Atabey, D. (2008). Yönetici öğretmen aile iletişim ve işbirliği aracı geçerlik güvenirlik çalışması ve okul öncesi
eğitim kurumlarındaki yönetici, öğretmenler ile aile arasındaki iletişim ve işbirliğinin yönetici, öğretmen ve
aile bakış açısına göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

1187

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Atakan, H. (2010). Okul öncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve ebeveyn görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Bennett, K., Weigel, D., Martin, S. (2002). Children’s aqusition of early literacy skills: Examining family contributions. Early Childhood Research Quarterly,17,295-317.
Blevins-Knabe, B., Berghout Austin, A., Musun, L., Eddy, A. ve Jones R. M. (2000). Family home care providers’
and parents’ beliefs and practices concerning mathematics with young children. Early Childhood Development and Care, 165, 41-58.
Blevins-Knabe, B. ve Musun-Miller, L. (1996). Number use at home by children and their parents and its relationship to early mathematical performance. Early Development and Parenting, 5 (1), 35-45.
Brooks, J, E. (2004). Family involvement in early childhood education: A descriptive study of family involvement
approaches and strategies in early childhood classrooms. Doktora tezi, University Of South Caroline, Dissertation Abstracts International, 65(08), 2890A. (UMI No. 3142799).
Çeviş, M. (2002). Denizli ili merkez ilköğretim okullarındaki okul-aile işbirliğinin yönetici, öğretmen ve veli tarafından ideal ve pratik düzeyde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Ensari, H., Zembat, R. (1999). Yönetim stillerinin ailenin okulöncesi eğitim programlarına katılımı üzerindeki
etkileri. Marmara Üniversitesi anaokulu\anasınıfı öğretmeni el kitabı içinde (s. 180-205 ). İstanbul: Ya-Pa
Yayınları.
Fantuzzo, J., Tighe, E., Childs, S. (2000). Family involvement questionnaire: A multivariate assessment of family
participation in early childhood education. Journal of Educational Psychology, 92(2), 367–370.
Gürşimşek, I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. Kuramda ve Uygulamada Eğitim
Bilimler Dergisi, 3(1), 125-144.
Işık, H. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Kapusuzoğlu, Ş. (2006). 3-6 yaş arası okul öncesi sınıf yönetimi uygulamalarının ve aile desteğinin çocuğun kişilik
gelişimine etkisinin değerlendirilmesi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi içinde (III. Cilt, s. 220229).İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Kızıltaş, E. (2009).Okul öncesi eğitimde uygulanan aile katılım çalışmalarının 5-6 yaş grubu çocukların dil becerilerinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Koçak, Y. (1991).Aile iletişiminin engelleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 129-133.
Kohl, G., Lengua, L.J. ve Mcmahon R.J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38 (6), 501523.
Kurtuldu, B. S. (2010). Okul öncesi eğitiminde okul aile ilişkilerinde yaşanan sorunların öğretmen ve veli görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Unutkan, Ö.P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Vural, D. E. (2006). Okul öncesi programlarındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak
hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Wood, C.(2002). Parent-child preschool activities can affect the development of literacy skills. Journal of Research
Reading,25 (3), 241-258.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesinde aile katılımı, aile katılımı engelleri.

1188

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Türkiye ile ABD Minnesota Eyaleti Anadili Eğitim İzlencelerinin Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEBİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türkiye’de ilkokullara yönelik ilk anadili eğitim izlencesi metni, 1924’te ortaya konulmuş; 1926, 1936, 1948 olmak üzere, değişik yıllarda izlence metninin eksikleri giderilmeye çalışılmış; 1962-1968 arasında gerçekleştirilen
deneme uygulamalarıyla izlence geliştirme etkinlikleri yoğunlaştırılmış; 1981’de, izlence geliştirme etkinliklerinin
bir sonucu olarak, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi öngören 1981 Türkçe eğitim izlencesi oluşturulmuştur. 2004 yılında, Türkiye’deki anadili eğitim izlencesinin geliştirilmesi uğraşına son verilmiş; 2005 yılında, önceki izlencelerle herhangi bir bağı bulunmayan, ABD’nin kimi eyaletlerinin anadili eğitim izlencelerinin yapılandırılması örnek alınarak ortaya konulan 1-5. sınıflar ilköğretim anadili eğitim izlencesi yürürlüğe girmiştir. Dinleme, okuma,
izleme, konuşma, yazma, görselleştirerek sunma gibi çeşitli temel dil becerileri üzerine yapılandırılan ve ABD
Minnesota Eyaleti’nde anadili dersi olarak okutulan İngilizce Dil Sanatları’nın öğrenme ölçütleri, değişik yıllarda
gözden geçirilmiş; 2005 yılında yeniden biçimlendirilen anadili eğitim izlencesinin geliştirilmesi uğraşı, 2010 yılının başlarına değin sürdürülmüştür. Ancak, Türkiye’deki “izlence değiştirme” eylemine benzer biçimde, ABD
merkezi yönetimi, diğer eyaletlerin hemen hemen tümüyle birlikte, Minnesota Eyaleti’ne de 2010 yılında yeni bir
anadili eğitim izlencesi dayatmıştır. Dayatılan yeni anadili eğitim izlencesi, Minnesota Eyaleti Eğitim Bakanlığının da bu duruma gönüllü katılım göstermesi sonucu, Minnesota Eyaleti’nde geliştirilme uğraşı verilen 2005 anadili eğitim izlencesinin yürürlüğüne son verilmiştir. İlköğretim anadili eğitim izlencelerinin gerek Türkiye, gerekse
ABD Minnesota Eyaleti’ndeki görünümünü dizgeli bir yaklaşımla ele alıp izlenceler arasındaki benzerlik ve farklılıkları gözler önüne sermek, bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1981
ve 2005 ilköğretim anadili eğitim izlenceleri ile ABD Minnesota Eyaleti’nin 2005 ve 2010 ilköğretim anadili
eğitim izlencelerini, 5n 1k, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünceler, Nedensellik, Öykü Öğeleri, Anlamdaş Sözcükler,
Sesteş Sözcükler ve Karşıt Anlamlı Sözcükler olarak saptanan sekiz belirleyici ölçüt bağlamında karşılaştırmaktır.
Bu çalışmada, sekiz belirleyici ölçüt bağlamında yanıt aranan sorular şunlardır: (1) Türkiye’nin 1981 ve 2005
ilköğretim anadili eğitim izlencelerinin davranışlar / kazanımlar bakımından temel ayrım noktaları nelerdir? (2)
ABD’nin Minnesota Eyaleti 2005 anadili eğitim izlencesi ile ABD ortak çekirdek devlet ölçütlerine dayalı 2010
anadili eğitim izlencesinin öğrenme ölçütleri arasındaki temel ayrım noktalarını neler oluşturmaktadır? (3) Türkiye’nin 2005 ilköğretim anadili eğitim izlencesinin kazanımları, hangi temel noktalarda ABD’nin Kaliforniya
Eyaleti 2005 anadili eğitim izlencesinin öğrenme ölçütlerini çağrıştırmaktadır? (4) Türkiye’nin 1981 ilköğretim
anadili eğitim izlencesinin davranışları, hangi temel noktalarda ABD’nin ortak çekirdek ölçütlere dayalı Minnesota
Eyaleti 2010 anadili eğitim izlencesinin öğrenme ölçütleriyle benzeşmektedir? Bu araştırma, yukarıda sıralanan
sekiz belirleyici ölçüte dayalı olarak gerçekleştirilen betimsel saptamalar ile bu saptamaların art alanlarının çözümlenmesine dayalı bir belge inceleme yöntemi içermektedir. Bu yöntem aracılığıyla söz konusu anadili eğitim
izlenceleri, ayrıntılı biçimde ele alınmış; izlencelerin farklılıkları ile benzerlikleri, çizelgelerle somutlaştırılmaya
çalışılmıştır.Belirleyici sekiz ölçütle elde edilen sonuçlar, şu olguyu ortaya koymaktadır:: Türkiye’nin 2005 anadili
eğitim izlencesi ile ABD Minnesota Eyaleti 2005 anadili eğitim izlencesi ne ölçüde birbirine benziyorsa, ABD’nin
2010 ilköğretim anadili eğitim izlencesi de en az o ölçüde Türkiye’nin 1981 ilköğretim anadili eğitim izlencesini
andırmaktadır.
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Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacılığa Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik İnançları
Doç. Dr. Nil DUBAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Nuray KAYA
MEB

Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir yaklaşım değil, bilgi ve öğrenmeyle ilgili bir yaklaşımdır ve bu yaklaşım
bilgiyi temelden kurmaya dayanır. Başta, öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendikleri ile ilgili bir yaklaşım olarak gelişmiş, zaman içinde öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıkları ile ilgili bir yaklaşıma dönüşmüştür (Demirel,
2011). Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme; öğrenenin ön bilgileri ile yeni bilgi, düşünce ve deneyimleri arasında bağ kurduğu ve bilgilerin kişiye özgü biçimde anlamlandırıldığı ve yorumlandığı, bireysel ve aktif bir süreçtir. Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme ortamlarında kullanılmasıyla birlikte öğrenme ve öğretme kavramları
yeniden tanımlanmış, öğretmen ve öğrenci rolleri de geleneksel öğretim yaklaşımlarına göre farklılık göstermiştir
(Balım vd., 2009). Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecindeki en önemli
öğe öğrenci olmasına rağmen, yönlendirici rolündeki öğretmen de önemli bir yere sahiptir. Yapılandırmacı sınıflarda, öğrenme; öğretmen ve öğrenciler arasındaki işbirliği yolu ile desteklenmektedir, üst düzey düşünme ve
problem çözme teşvik edilmektedir. Öğretmen konu ve öğrencilerin hayatları arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Öğrencilerin kendi bilgilerini inşa etmelerine izin verilmekte ve doğru ya da yanlış yanıtları yinelemekten
kaçınmaları sağlanmaktadır. Öğretmen kolaylaştırıcı ve rehber rolü oynamaktadır (Rice & Wilson, 1999). Yapılandırmacılar öğretmeni; öğrenme sürecini kolaylaştırıcı, öğrencilerin öğrenmeleri hakkında dönüt veren, özgün
öğrenme ortamları sağlayarak öğrenmelerin gerçekleşmesine rehberlik eden kişi olarak tanımlamaktadır (Savaş,
2010). Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, öğrencilerin kendi anlamlarını oluşturabilmeleri için onlara ortam
hazırlar, öğrencilerin tek bir doğruyu aramalarını değil doğru ve yanlışın birincil nedenlerini sorgulamalarını sağlar. Öğretmenler öğrencilerin birbirlerine soru sormalarını destekler, derin düşünmeyi gerektiren açık uçlu sorularla öğrencileri araştırmaya sevk eder, öğrencilerden gelen tepkileri dersin içeriği ile ilişkilendirir ve gerektiğinde
ders içeriğinde değişiklik yapmasına izin verir (Dilaver vd., 2008). Yapılandırmacı anlayışta rehber rolü ön plana
çıkan öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmesinde kendi tutumları, inançları ve öğrenme ortamındaki davranışları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin bu yaklaşıma yönelik tutumlarının bilinmesi, yapılandırmacılığın uygulanabilirliğinin belirlenmesi açısından önemli anahtarlardan
biri olarak görülebilir. Günümüzde, öğretmenliğin her bakımdan daha fazla nitelik ve yeterlik gerektiren bir meslek haline geldiği düşünüldüğünde, bir öğretmenin eğitim sisteminde istenilen başarıyı yakalaması işinin gereklerini yapabileceğine ilişkin inancının olmasına da bağlıdır. Bir öğretmenin derslerinde yapılandırmacı yaklaşımı
başarıyla uygulayabilmesi için bu yaklaşımı kuramsal olarak çok iyi bilmesinin yanı sıra, öğrenme ortamını düzenleyerek yapılandırmacılığın gereklerini burada uygulayıp uygulayamayacağına ilişkin inancı da önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarının
belirlenmesi, bu yaklaşımın ne derece uygulanabildiğini göstermede bir mihenk taşı olarak düşünülebilir.Sınıf
öğretmenlerinin yapılandırmacılığı uygulamaya ilişkin öz yeterlik inançlarının ve yapılandırmacılığa yönelik tutumlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem; tek bir çalışma veya
çoklu çalışmada hem nitel hem de nicel verileri toplama, analiz etme ve bu verileri karıştırma üzerine odaklanır.
Bu yöntemin merkezi öncülü, tek başına bir çalışmanın kullanılması yerine, nicel ve nitel yaklaşımların birlikte
kullanılmasının araştırma problemlerinin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır. Karma yöntem çalışmaları; bir
araştırma programındaki tekli çalışma ya da çoklu çalışmalardaki nicel ve nitel verileri toplayıp analiz etmeyi
içerir (Creswell & Clark, 2007). Araştırmanın nicel boyutunda betimsel yöntem kullanılmış olup tarama modelinden yararlanılmıştır. Tarama (survey) betimsel araştırmalarda kullanılan yaygın yöntemlerin başında gelmektedir.
Bu nedenle betimsel araştırmalar genellikle tarama araştırmaları olarak bilinmektedir. Tarama araştırmaları, geniş
gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve
olayların belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmacı var olan durumu ayrıntısıyla belirlemeye ve durum
hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışır (Karakaya, 2009). Bu çalışmanın nicel boyutunda “Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği” ile “Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz yeterlik İnanç
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu
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teknikte, araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında görüşülen kişilere kısmi esneklik sağlar. Görüşme sırasında, önceden hazırlanan soruların yeniden düzenlenmesine ve tartışılmasına izin verir
(Ekiz, 2009). Bu araştırmada bu amaçla hazırlanan 8 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır.Araştırmanın
nicel boyutundan elde edilen bulgular ışığında, sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olumlu
tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeninin yapılandırmacılığa yönelik tutum açısından anlamlı
bir farklılığa neden olmadığı saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kıdeminin sürenin yapılandırmacılığa yönelik
tutumlarında anlamlı farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. Okulun bulunduğu yerleşim biriminin sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacılığa yönelik tutumlarında anlamlı farklılığa neden olduğu ve merkezde görev yapan
öğretmenlerin kasabada görev yapan öğretmenlere oranla daha olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Sınıf
öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya ilişkin öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ders planlama, öğrenme-öğretme süreci, ölçme değerlendirme ve öğrenme ortamı oluşturma alt boyutlarına yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın ve erkek öğretmenlerin yapılandırmacığı uygulamaya ilişkin öz yeterlik inançları arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kıdemin sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacılığı uygulamaya ilişkin öz yeterlik
inançlarında anlamlı farklılığa neden olmadığı saptanmıştır. Merkezde ve kasabada görev yapan öğretmenlerin
yapılandırmacığı uygulamaya ilişkin öz yeterlik inançları arasında; öğrenme öğretme sürecine yönelik öz yeterlik
inancı, ölçme değerlendirmeye yönelik öz yeterlik inancı alt boyutları ile ölçeğin tamamında okulun bulunduğu
yerleşim birimi açısından anlamlı farklılık oluştuğu saptanmıştır Araştırmanın nitel boyutunda Sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ise katılımcıların yapılandırmacılığı, kalıcı öğrenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu, içeriğinde bilginin yapılandırılması ve yaparak yaşayarak öğrenmenin var olduğu etkili
bir yaklaşım sözleriyle ifade etmiş olmaları yapılandırmacılık hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen öğretim programına ilişkin, kazanımların yeterli olduğu olumlu görüşüne karşın, programdaki konuların yoğun ve alıştırmaların yetersiz olduğu olumsuz görüşleri de ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenleri yapılandırmacılığı en çok Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve
Matematik derslerinde kullandıklarını ifade etmişlerdir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Kırkpatrick
Eğitim Değerlendirme Modeli Bağlamında İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Filiz VAROL
Fırat Üniversitesi

Mesut KANDEMİR
Milli Eğitim Bakanlığı

Teknolojinin günümüz dünyasında geldiği son noktaya baktığımızda, hayatımızın hemen her alanında etkisini hissetmek mümkündür. Ulaşımdan haberleşmeye, giyim ve gıda sektöründen eğlenceye birçok alanda teknolojik gelişmelerin bize sunduğu imkanları kullanmaktayız. Hayatımızı bu denli kolaylaştıran bu kavramın elbette ki eğitim
faktörünü etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. Geleneksel eğitim metotlarının gelişen teknolojiyle yetersiz kaldığı
da yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşım, felsefesi gereği geleneksel, ezberci sistemi reddetmiş ve eğitimin bir devinim halinde sürekli modernize edilmesini ön görmüştür. Bu bağlamda eğitim bilimciler teknolojinin eğitime uyarlanması
noktasında birçok araştırma yapmıştır. Bugün teknolojinin eğitime sunduğu imkanları incelediğimizde, bilgisayar
slaytları, videolar, projeksiyonlar, eğitim simülasyonları, çeşitli eğitimsel bilgisayar yazılımları, akıllı tahtalar,
eğitsel amaçlı kullanılan bilgisayar tabletleri, uzaktan eğitime olanak sağlayacak programlar, eğitici CD ler ve
çeşitli sosyal paylaşım siteleri (Facebook, Twitter vb.) örnek gösterilebilir. Teknolojinin öğrenciler üzerindeki
pozitif etkisi araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Ancak bahsi geçen pozitif etkinin en üst düzeyde sağlanabilmesi
öğretmenlerin teknolojik bilgi, beceri ve tecrübelerine bağlıdır. Eğitimin öğretmen rehberliğinde gerçekleştiği modern eğitim yaklaşımlarında öğretmen, kuşkusuz eğitimin önemli bir boyutudur ve bu durumun en önemli unsurudur. Öğretmen bir kılavuz ise öğretmenin teknoloji konusundaki başarısı, güveni, bilgisi öğrenciyi teknolojiyi
doğru olarak kullanması noktasında yetiştirecek ve yönlendirecek en önemli faktörlerden biridir. Peki, genel olarak
öğretmenlerin teknolojiye yönelik algıları nasıldır? Öğretmenler eğitim sürecinde teknolojiyi yeterince kullanabiliyorlar mı? Öğrencilere teknolojinin eğitsel amaçlı kullanımını benimsetip onları gerekli şekilde yönlendirebiliyorlar mı? Bir başka deyişle öğretmenlerin teknoloji özyeterlik durumları hangi seviyededir? Herhangi bir eğitim
teknolojisinin kullanımının ortaya konmasında, özyeterlik seviyesinin yüksek veya düşük olmasının anlamlı bir
faktör olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Abbitt ve Klett, 2007). Diğer eğitim teknolojileri ile karşılaştırıldığında öğretmenler tarafından kabullenilip kullanılması ve eğitim kurumlarınca benimsenmesi sürecinin
daha meşakkatli olduğu bilinen bilgi teknolojilerinin (Hawkridge, 1983), Türkiye'de kullanımında ciddi yetersizliklerinin olduğu sonucuna yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir (Cüre ve Özdener, 2008). Çeşitli değişkenlerin
(yaş, cinsiyet, tecrübe vs.) öne koşulmasıyla gerçekleştirilen bu araştırmalardan anlaşıldığı üzere yıllara yayılmış
bu süreçte öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden çok fazla istifade etmediklerini veya edemediklerini anlamaktayız. Bunun yanı sıra öğretmenlerin zamanla eğitim teknolojisine yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştiğini
ancak yine çeşitli nedenlerle eğitim teknolojisini yapılandırmacı yaklaşım çizgisinde kullanamadıkları mevcut
araştırmaların ortak özelliği gibi görünmektedir. Çeşitli nedenlerle öğretmenlerde teknolojiye karşı oluşturulan
olumsuz tutumlar, kaygılar ve teknoloji destekli eğitime dair düşünceleri nedenleri ile birlikte araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın birinci amacı sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise bahsi geçen özyeterlik seviyesinin sebepleri Kirkpatrick yöntemine göre incelenmesi ve iyileştirilmesi adına yapılabileceklerin öğretmenlerin bakış
açısına göre tespit edilmesidir.Bu çalışmada nicel ve nitel yaklaşımlar karma olarak kullanılarak çeşitleme yapılması hedeflenmiştir. Literatürde üçgenleme ya da çeşitleme (triangulation) olarak da bilinen, araştırma sürecinde
farklı yöntem ve yaklaşımların birlikte kullanılması (Yıldırım ve Şimşek, 2008), problemin farklı açılardan irdelenerek gerçeğe en yakın çok boyutlu resminin ortaya çıkarılmasına imkan vermektedir (Todd vd., 2004). Diğer
bir ifadeyle, nicel ve nitel verilerin birlikte ele alınması, hipotezlerle sorgulanan bilginin daha derinlemesine kaynağına ulaşmak, bu bilgiyi daha gerçekçi bir şekilde açıklamak ve yorumlamak için tercih edilen bir araştırma
yaklaşımı olarak ifade edilmektedir (Demirli, 2007).Bu çalışma ikinci yazarın yüksek lisans tez konusudur. Verilerin tamamı toplanmış ve halihazırda analizleri devam etmektedir. Analizler sonucunda bulgular üç ana başlık
altında sunulacaktır: öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartları ölçeği genelindeki özyeterlikleri ile bu ölçeğin
alt boyutlarında sahip oldukları özyeterlikler cinsiyete ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık gösterme durumu; öğretmenlere göre kendi eğitim teknolojisi özyeterliklerinin Kirkpatrick değerlendirme modeline göre hangi aşamada
olduğu; ve yine öğretmenlere göre eğitim teknolojisi standartları ölçeği genelindeki özyeterlik seviyesini iyileştirmek adına neler yapılabileceği.
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Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimle ilgili İnançları ve (Yanlış) Kavramsallaştırmaları
Yrd. Doç. Dr. Sibel DURU
Pamukkale Üniversitesi

Bireylerin, hızla değişim gösteren küresel dünyaya uyum sağlayabilmeleri, etkili, kaliteli ve demokratik bir toplum
içinde yaşam sürebilmeleri çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri ile doğru orantılıdır. Eğitim kurumlarının bu yetenek ve becerilerin geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.
Bunun için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler eğitim programlarını, eğitim kurumlarını bugünün şartlarına, bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlemeye büyük önem vermektedir. Türkiye’ de eğitim ile
ilgili 1996 yılından bu yana hem öğretmen eğitimi hem de özellikle ilk ve ortaokul programları üzerinde önemli
değişiklikler yapılmıştır. Özellikle yeni ilk ve ortaokul programı pilot uygulamalardan sonra 2006 yılında okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu yapılan değişikliklerin altında yatan temel neden geleneksel eğitim anlayışının
bugünün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verememesidir. Bundan dolayı yapılan tüm değişiklikler öğrenci merkezli,
yapılandırmacı perspektife uygun düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak eğitim alanında yapılan herhangi bir yenilikçi değişim öncelikle yeni eğitim yaklaşımlarının farklı alanlarda uygulanabilirliğine ihtiyaç duyar. Bu yeniklerin
uygulanabilirliğinde ki en önemli faktörler eğitim materyallerinde yapılan değişiklikler, öğretim yaklaşımları ve
inançlardır (Fullan, 1999; Eisenhart, Shrum & Cuthbert, 1988). Öğretmenler ise yeni materyallerin kullanıcıları
ve öğretim yaklaşımlarının uygulayıcıları olarak sınıf içerisinde, okulda ve toplumda değişim yaratabilecek anahtar kişilerdir (Prawat, 1992). Ancak Prawat’ın (1992) belirttiği gibi, öğretmenler aynı zamanda sahip oldukları ve
genellikle geleneksel eğitim anlayışıyla tutarlı olan eğitimle ilgili inançları yüzünden eğitim alanında yapılan yeniliklerin önündeki en büyük engel de olabilir. Çünkü öğretmenlerin sahip oldukları eğitim inançları onların uygulamalarını ve eğitimle ilgili verdikleri kararları da etkilemektedir (Pajares, 1992; Prawat, 1992; Michael ve Katerina, 2009) . İnanç sisteminin karmaşıklığından dolayı her ne kadar inancı tanımlamak güç olsa da, Pajares (1992)
inancı “ bireyin bir önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkındaki yargısı; insanın söylediği, söylemek istediği
ya da yaptıklarının kolektif bir anlayışından anlaşılabilen bir yargı” (s. 316) olarak tanımlamaktadır. Bundan dolayı
öğretmen inançlarını öğretmenlerin öğrenme, öğretme, öğretmen ve öğrencilerin rolü, sınıfı yönetimi ve eğitim
programları gibi eğitimle ile ilgili yargıları, düşünceleri, kavramsallaştırmaları ve kişisel bilgileri olarak tanımlayabiliriz (Chan, 1999). Yapılan araştırmalar geleneksel ve öğrenci merkezli öğretmenlerin eğitimle ilgili inançları
ve sınıf içindeki uygulamaları arasında oldukça önemli farklılıklar olduğunu da göstermiştir (Fang, 1996; Capraro,
2000; Rawitz, Becker & Wong, 2000). Bundan dolayı yeni programın uygulanabilirliği ve programı uygulamada
var olan sorunların tespit edilmesinde öğretmenlerin eğitimle ilgili inançlarını daha yakından incelemek oldukça
önemli görülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin eğitimle ilgili var olan inançlarını araştırmak sadece yeni eğitim
programlarının uygulanabilirliği hakkında bize bilgi vermekle kalmayacak, eğitim ile ilgili yeni yapılacak çalışmalara da yol gösterici olacaktır. Bu çalışmanın amacı “öğretmen” metaforundan yararlanarak, ilkokul öğretmenlerinin var olan öğretim ile ilgili inançlarını araştırmaktır. Bir başka deyişle bu araştırma “öğretmen” metaforundan
yararlanarak öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine, öğretmen ve öğrenci rolüne yükledikleri anlamları ortaya çıkararak öğretmenlerin varsa özellikle “Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile ilgili yanlış kavramsallaştırmalarını
araştırmaktır.Bu araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim yılında 44 kadın, 42 erkek olmak üzere ilkokullarda görev
yapan 86 sınıf öğretmeni katılmıştır (araştırma veri toplama süreci devam etmektedir). Çalışmanın temel amacının
bütüncül bir yaklaşımla aydınlatılabilmesi için, nitel araştırma yöntemi kullanılmış, Sınıf öğretmenlerinin öğretmen ve öğrencilerin rollerine ilişkin inançlarını açığa çıkarmada, adayların bu rollere ilişkin kullandıkları “metaforlar” dan yararlanılmıştır. Araştırma verileri demografik içerikli soruları da kapsayan açık uçlu dört sorudan
oluşan anket formuyla toplanmıştır. Öğretmenlerden öğretmeni tanımlayacak bir metafor üretmeleri, bu metafora
dayalı olarak öğretmen ve öğrenci rollerini açıklamaları ve ürettikleri metaforun öğretmen yada öğrenci merkezli
eğitim anlayışlarından hangisini daha çok temsil ettiğini gerekçeleriyle birlikte açıklamaları istenmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde, tümevarımcı analiz yöntemine bağlı olarak kodlamaya dayalı içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin ön analizi için araştırmacı verileri farklı zamanlarda üç kez kodlamıştır. Verilerin toplama aşaması tamamlandığında veriler konuya hakim en az 3 farklı öğretim üyesine birbirlerinden bağımsız olarak kodlatılacaktır.Bu
araştırmada sınıf öğretmenlerinin “öğretmen”e ilişkin oldukça farklı metaforlar ürettikleri gözlemlenmiştir. Üretilen 62 metafor içinde en sık kullanılanları; güneş (5), anne ve baba (4), rehber (4) ve ışık (4) metaforlarıdır. Ön
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analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin 49’u (% 57) öğretmen merkezli, 16’sı (% 18,6) öğrenci merkezli ve
21 ‘i (% 24,4) hem öğretmen hem öğrenci merkezli inançlara sahiptirler. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin
% 26.7’sinin (N=23) ürettikleri metaforların öğretmen merkezli perspektifi yansıttığını, % 57’inin (N= 49) metaforlarının öğrenci merkezli anlayışı yansıttığını ve % 15,1’inin (N=13) metaforlarının hem öğretmen hem de öğrenci merkezli anlayışı yansıttığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Çelişkili 49 cevaptan yola çıkılarak yapılan analizler, öğretmenlerin öğretmen merkezli anlayışla ilgili yanlış kavramlaştırmalarının olmadığını, ancak öğrenci
merkezli anlayışla ilgili bazı yanlış kavramlaştırmalara sahip olduklarını göstermiştir. En çok yanlış kavramlaştırmanın “Rehber” kavramı ile ilgili olduğu gözlenmiştir. “Rehber” kavramı ilkokul öğretmenleri tarafından, öğrenmeye ve öğrenci gelişimine yardımcıdan ziyade; yol gösteren, yön veren anlamında kavramlaştırılmıştır. Benzer
şekilde “aktif öğrenme” ile ilgili de yanlış kavramlaştırmalar gözlenmiştir. Öğretmenler, sınıf içerisinde vermealma ilişkisinde, öğretmenin öğrencilere sorumluluklar vererek aktifleştirdiğini ve böylece öğrencilerin bilgiyi aktif bir şekilde yapılandırdıklarını düşünmektedirler. Ayrıca, etkili öğrenme çevresi oluşturmayla ilgili bazı temel
uygulamalar öğretmenler tarafından öğrenci merkezli anlayışla ilişkilendirmiştir. Örneğin, öğrencilerin gelişimini
destekleme, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanma, bireysel farklılıklar, iletişim kurma ve güvenli öğrenme
ortamı oluşturma gibi. Bu özellikler kuramsal olarak öğrenci merkezli anlayışı yansıtmasına rağmen, öğretmenlerin bu noktalara vurgu yapmalarında; öğrencilerin anlamı zihinlerinde yapılandırmalarında öğretmenin uygun öğrenme çevresi oluşturmasından ziyade; öğrenciye bilgiyi daha etkili verme, öğrenciyi daha rahat şekillendirmede
öğrenme çevresini araç olarak kullanılmasının gerektiği düşüncesi yattığı gözlenmiştir.
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Constructivist approach is very popular in the Turkish context. Universities and other stakeholders are putting
more emphasis on using constructivist principles in the classrooms but sometimes there can be a resistance from
teachers for using constructivist approaches. Maybe the reasons for this are their background in traditional education and their unwillingness to change. Less experienced classroom teachers have more experience with the constructivism and its' principles in their undergraduate years. Researchers would like to explore the opinions of classroom teachers on the constructivist learning environments. How they imagine their selves as a teacher in the classroom and what are their opinions about constructivist learning environments are the research questions of this
study.This study is composed of Constructivist Learning Environment Questionnaire and Draw Yourself as a
Classroom Teacher Test (DACTT). First questionnaire were analysed with MANOVA to emerge the relationships
between the dimensions of questionnaire. Second evaluation of drawings were made qualitative according to the
checklist of Draw a Classroom Teacher Test (DACTT).The very general results of the study are these; teacher
gender is not a factor in determining the constructivist characteristics of the classroom, less experienced teachers
are more willing use constructivist principles in their classroom. Teachers who had graduate degree are more open
to use constructivist characteristics in teaching and learning. The drawings were mostly consistent with these results.
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Öğretmen, öğrenme-öğretim sürecini düzenleyen, uygulayan öğrencilerin akademik, sosyal ve toplumsal gelişimlerini destekleyen bir birey olarak eğitimin önemli bir öğesidir. Ülkemizde eğitimin kalitesini geliştirmek için
eğitimin önemli öğeleri olan öğretim programlarının, öğretim materyallerinin, fiziksel donanımın ve teknolojinin
öğrencilerin gelişim alanlarını desteklemekte kendi başlarına yeterli olmadığı, bu öğelerin etkin kullanımı ve işleyişi mesleki yeterliğe ve donanıma sahip öğretmenler ile gerçekleşeceği belirtilmektedir (TED, 2009). Öğrenme
ortamında etkili bir öğretmen olabilmek için öğretmenin belli başlı yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Öğretmen yeterlikleri ülkemiz alan yazınında da araştırılan ve incelenen konular arasında yer almaktadır (Adıgüzel,
2013; Şeker, Deniz ve Görgen, 2005; Uysal ve Kösemen, 2013). Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen yeterlikleri çalışmasında “yeterlik” kavramı bir meslek alanına özgü görevlerin
yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu olarak tanımlanmaktadır.
Yeterlik alanında 2006 yılında MEB’in çalışması sonrasında öğretmenlerin kendi mesleki gelişimini sağlamak için
sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları içeren yeterlikler a. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, b.
Özel Alan Yeterlikleri olmak üzere iki başlık altında belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, a.
Kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim, b. Öğrenciyi tanıma, c. Öğrenme ve öğretme süreci, d. Öğrenmeyi,
gelişimi izleme ve değerlendirme, e.Okul, aile ve toplum ilişkileri, f. Program ve içerik bilgisi olmak üzere altı
ana alt yeterlik, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesini kapsamaktadır. Özel Alan Yeterlikleri ise öğretmenlerin branşlar temelinde 14 özel alanı, her alana ait yeterlikler ve her yeterliğe ait A1, A2, A3 şeklinde düzeylendirilmiş performans göstergelerinden oluşmaktadır. A1 düzeyi (bilgi ve farkındalık) öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi,beceri ve
tutumları gösteren performans göstergelerini içermektedir. A2 düzeyi (zenginleştirme); öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindeki uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini yerine getirdiği,uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans göstergelerinden oluşmaktadır. A3 düzeyi (özgünleştirme ve işbirlikli çalışma) ise; öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farklı değişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde
çeşitlendirmesini gerektiren performans göstergelerini kapsamaktadır. Öğretmen yetiştirme görevi Eğitim Fakülteleri tarafından yürütülmektedir. Ancak 1970‘lerden itibaren öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon programları sürekli değişim içerisinde olmuş ve bu değişim ve gelişim günümüzde de etkisini sürdürmektedir (Bilir,
2011). Yüksek Öğretim kurumu (YÖK) 26.03.2014 tarihinde yaptığı açıklamayla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, söz konusu
yükseköğretim programlarına devam eden lisans öğrencileri için de açılmasına karar verdiğini açıklamıştır (YÖK,
2014). Yapılan bu son değişiklikle pedagojik formasyon eğitimine mezun olan ve mezun aşamasında olan lisans
öğrencileri başvurabilmektedir. Bu nedenle çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı‘nda öğretmenlik hakkı tanınan pedagojik formasyon programı öğrencilerinin “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına
ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla pedagojik formasyon öğrencilerinin; 1.Öğretmenlik
mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 2.Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri
cinsiyet, öğretmenlik deneyimine sahip olma ve mezun olunan alana göre anlamlı farklılık göstermekte midir?Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına
ilişkin görüşlerinin belirlemek amacıyla araştırma tarama modelinde planlanmıştır. Tarama araştırmalarında genellikle geniş bir kitleden araştırmacı tarafından belirlenen cevap seçenekleri kullanılarak bilgi toplanmaktadır. Bu
araştırmalarda “ne, nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl” gibi soruların cevaplandırılmasına olanak tanındığı ifade edilmektedir (Büyüköztürk ve diğ., 2008). Tarama modeli kapsamında, bu araştırma pedagojik
formasyon programı öğrencilerinin “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına yönelik düşüncelerinin öğrenci özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 yaz döneminde Giresun Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimine başlayan 2014 güz yarı
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yılında eğitimlerini tamamlayan 176 pedagojik formasyon programını öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak MEB ve YÖK’ün ortaklaşa çalışmaları sonucu oluşturulan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” esas alınarak Likert tipinde beş dereceli bir anket formu hazırlanmıştır. Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Veri toplama aracının kişisel bilgiler
bölümünde cinsiyet, mezun olunan lisans bölümü ve öğretmenlik deneyimi üzerine dört soru yer almaktadır. İkinci
bölümde yer alan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”; (1) Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim,
(2) Öğrenciyi Tanıma, (3) Öğretme ve Öğrenme Süreci, (4) Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, (5)
Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, (6) Program ve İçerik Bilgisi olmak üzere altı ana yeterlik alanı yer almıştır. Alt
yeterlik alanlarının incelenmesi sonucu 42 alt yeterlik maddesi oluşturulmuştur. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğini icra eden kişilere göre ifade edilen alt yeterlik maddeleri öğretmen adaylarına göre uyarlanmıştır. Örneğin
“Öğrencileri, bir birey olarak görür, değer verir” ifadesi yerine “Öğrencileri, bir birey olarak görür, onlara değer
veririm” ifadesi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler pedagojik formasyon öğrencilerinin “Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t-testi, ANOVA parametrik istatistikler kullanılmıştır.Araştırma sonucunda yapılan tanımlayıcı ve anlam çıkarıcı analizler sonucunda pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan öğrenci görüşlerine göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğretmenlik mesleği
genel yeterliliklerine mezuniyet esnasında yeterince sahip oldukları bulgusu elde edilmiştir. Pedagojik formasyon
programı öğrencilerinin genel alan yeterlikleri mezun olunan bölüme göre anlamlı bir farklılık oluştururken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
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Providing teachers with in service training might be costly and takes quiet a lot of time. Therefore, teachers in a
given institution could do it for each other through activating their inner dynamics. Peer coaching can be an effective alternative means of helping teachers connect with one another and keep their teaching styles fresh because
teachers generally spend much of their lives isolated from their peers upon completing their education. Peer coaching is not a novel strategy in teacher education, however, the need for a common core standards like the Minneapolis CCT Standards (MCCTS) of Effective Instruction Rubric 2012-2013 according to which the teachers not
only can evaluate each other but also become aware of the common standardized performance indicators seems
obvious. Since implementing of peer coaching strategy as a continuing staff-development programs and non-threatening environments to improve the education system in Turkey and providing the common core standards like
which employed in the United States over years can give the big opportunity to the teachers to develop themselves
besides coaching and evaluating their colleagues. Hence, employing such a common framework may encourage
reluctant teachers to be positive towards cooperation. Related Literature Peer Coaching Teachers must continually
raise the bar on their teaching and to work together to provide quality programs of excellence (Scott et al, 2008,
p.2). Britton (2006) cited that this approach evolved as educators began to search for alternative methods to evaluate teacher performance (p. 10).Once the teachers realize the importance of peer coaching, they will then willingly cooperate to observe and evaluate each other which would result in improvement of teaching style and
classroom management. In the 1980s, Showers and Joyce (1996, pp.12-16) showed that teachers who were involved in coaching sessions, whether as experts or participants, were much more likely to implement ideas into their
classroom practice than those who did not participate in peer coaching. Hence, we can surmise that from an educational perspective, the better the skills of the teachers the more effective the learning in the classroom. Common
Core Standards Common Core standards released in 2010 represent an unprecedented shift away from disparate
content guidelines across individual states in the areas of English language arts and mathematics. Led jointly by
the National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State School Officers
(CCSSO), the Common Core State Standards Initiative developed these standards as a state-led effort to establish
consensus on expectations for student knowledge and skills that should be ((Porter et al, 2010, p.1). . Developed
through the examination of various state and national teacher organizations’ research-based evaluation rubrics and
education psychology research, The System for Teacher and Student Advancement (TAP) Teaching Standards are
a comprehensive set of twenty-six indicators describing effective instruction, operationalized on a five-point rubric. They include four domains, each of which is grounded in research. Common Core Teaching (CCT) Rubric for
Effective Teaching The CCT Rubric for Effective Teaching is organized into four domains, each with three indicators. The domains represent essential practice and knowledge and receive equal weight when evaluating and
providing feedback on teaching style and performance (2014 SEED Handbook Connecticut’s System for Educator
Evaluation and Development, 2014, p.16).Six experience non-native English teachers teaching in different proficiency levels at a private foreign language institute in Adana, Turkey were selected according to purposeful sampling strategy. Teachers’ experience was determined on “the criterion of a minimum of three years of experience
“based on Berliner’s (1988) professional stages. The institution provides instruction using the Interchange series
for proficiency levels A1 to B2 according to CEF and Passages for C1 level. The classrooms of six teachers were
video-recorded and no explanations were given to the participated teachers. The participants were then paired and
introduced to reciprocal coaching strategy and MCCTS Rubric in a pre-conference. Then, each pair was requested
to watch his/her colleague’s class recordings and gave their feedbacks. The next step, the post-observation conference, enabled the teachers to reflect on and discuss the lesson observed and to receive feedbacks. Finally, the
teachers in each pair analyzed their colleagues’ classroom video-recordings according to the performance descriptors contained in the MCCTS Rubric and they rated the performances on scale of 1 to 5 indicating: 1 not satisfactory - needs substantial improvement; 2 does not meet expectations - needs some improvement; 3 meets expectations – satisfactory; 4 exceeds expectations – good; 5 considerably exceeds expectations –outstanding. Four weeks
later, follow-up observations were done to learn if the teachers had adjusted their teaching style in any manners
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which were noted in the initial observations. The same steps in the first observation were followed again. A dependent t test was used to determine if a statistically significant changes existed between the pretest and posttest
mean scores on the pre and post observations. Furthermore, to analyze the data qualitatively, the teachers were
interviewed to find their attitudes about implementation of this strategy in education system.The related literature
and the collected data from the rubrics, interviews and conferences have shown that after getting introduced to
peer coaching and CCT Standards of Effective Instruction, the teachers’ attitudes towards applying peer coaching
strategy and CCT Standards of Effective Instruction changed very positively especially the novice teachers, who
have not fixed their teaching methods yet, seem to be more positive toward peer coaching strategy. Familiarization
with peer coaching by utilizing CCT standards strategy and the standard performance indicators was really important. The findings show this approach can be beneficial in teacher training. However, it is very optimistic to believe
that it can be applied in education system by teachers in short time. The experienced teachers have almost internalized their teaching strategy and hardly accept to modify their teaching. However, in this research they tried to
reconsider their teaching behavior. Furthermore, some teachers asserted that they did not accept to participate in
this research not because of lacking self- confidence but because they thought it was not natural and useful.
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Turkey has a long history in teacher training since 1848 when the first teaching training institute has been opened
(YOK, 2007). The teacher training system in Turkey, as in the whole world, has been changed according to the
period’s political, cultural and socio-economic developments. With the republican period there have been some
innovations and changings in the teacher training system as well as all the other systems. Institutions such as
village institutions, education institutions and finally with the transition of teacher training to universities, the
establishment of, educational faculties have been sources of teacher training in Turkey. With 1997 re-construction
of Higher Education Council (YOK) new arrangements have been done in training branch and primary school
teachers for eight year compulsory primary education and post graduate education requirements for secondary
school teacher training. In the recent history of our teacher training system, we see various types for training
teachers for the needs of our country. Examples can be given as; substitute teachers, reserve officer teachers,
teacher training by letters, serving military service as teachers, graduates of all types of other faculties working as
teachers with a pedagogical formation program and etc. These types of practices could be seen as non-systematic
practices for teacher training policies. Discussions and criticisms on these practices continue still today (Aktaş et
al., 2012). As we can see, teacher training education has been a problematic issue in our education system and the
presence of pedagogical formation programs shows that the problem is still continuing (Özkan, 2012). The practice
of teacher training via giving a short term certificate training to the graduates of faculties other than the educational
faculty has always led to some conflicts about the teaching profession as some advocate that this program does not
bring the adequate competency needed for the teaching profession whereas others argue that the program is a good
way to train teachers and also help to achieve the teacher shortage/gap in the country. So, in this study we are
going to state the current situation in one of the biggest universities in capital city of Ankara in order to see if there
is some difference in the perceptions of these students attending the educational faculty or the pedagogical formation program.In this descriptive research aiming to determine the educational faculty and pedagogical formation
students’ perceptions towards teaching profession, qualitative and quantitative data collection and analysis techniques (mixed method) are used. The participants of the qualitative study have been chosen by random technique
among the pedagogical formation students and educational faculty students in one of the biggest state universities
in the capital city of Turkey, Ankara in 2014-2015 academic year. For the qualitative data, participants have been
chosen among those whose self-efficacy skill scores were low, medium and high. Qualitative data has been collected by the semi-structured interview forms composed of open-ended questions which have been developed by
the researchers. The quantitative data has been The data of this study has been collected via “teacher self-efficacy
scale” which was developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001) and adapted into Turkish by Çapa, Çakıroğlu
and Sarıkaya (2005). Before implementing the interview form a pilot interview form has been prepared by the
researchers. This pilot form has been examined by 10 experts in terms of comprehensibility, content, language and
convenience to the target group of the research. After the pilot implementation of the form to 15 pedagogic formation and 15 educational faculty senior class students, the interview form has been finalized. In the interview
form; in addition to the personal information (gender, age, the graduated/to be graduated university, branch, employment status) questions, 10 questions have been asked to the students regarding their metaphors towards teaching
profession, the qualities a competent teacher has to have, whether they feel themselves ready for the teaching
profession after their educations, the contribution of educational faculty or pedagogical formation to teaching proficiency and etc. Only with the students who were willing to participate in the study has been studied in the data
collection process. Data analysis has been made by descriptive analysis and SPSS program.Although the data
collection has been completed, the data analysis is still in progress. But, according to the results of the descriptive
analysis on the pilot forms, there has been a meaningful difference between the perceptions of pedagogical formation and educational faculty students’ on teaching profession in a negative way. This study will provide descriptive
information on the perceptions of educational faculty and pedagogical formation students’ so that other researchers, policy makers can benefit from the results of the study.
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Bir ülkenin gelişip ilerlemesi, o ülkenin eğitiminin kalitesiyle yakından ilişkilidir. Bu gelişme sürecinde eğitim
kurumları, bireyin “Ben kimim?” sorusuna cevap vermesini sağladığı için önemli bir rol üstlenmektedir. Birey
fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişiminin birbirleriyle ilişkili ve uyumlu ilerlemesi sayesinde kişiliğini
geliştirecek, yeteneklerini, inançlarını, kısaca bütün yaşamanı kapsayacak olan sosyal ve kültürel yapısını oluşturmaya başlayacaktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, etkili eğitim ile toplumsal ve kültürel yapının temel taşları
olan değerlerin, normların, geleneklerin ve inançların özümsenmesi sağlanacaktır. Son yıllarda eğitim alanında
yapılan çalışmalarda, çok kültürlü eğitimin araştırıldığı görülmektedir. Cırık (2008), çok kültürlü eğitimle ilgili
tanımlamaları değerlendirerek şu çıkarımları elde etmiştir: insan haklarına saygı duyma, kültürel farklılıkları hoş
karşılama, eğitimde fırsat eşitliği sağlama, kültürel çeşitliliği yansıtıcı eğitim ortamları düzenleme, farklı bakış
açılarını ve düşüncelerini analiz etme ögelerinin eğitime yansıması. Bu çıkarımlardan hareketle, çok kültürlü eğitim, tek tip birey yetiştirmeye ve tek bir kültüre dayanmaya karşı çoğulculuğu yansıtmak için bireylerin kültürel
farklılığına saygı duyan, farklı kültürlere karşı duyarlı olan, eğitim kurumlarının değer, kural, program, öğretim
materyalleri, örgütsel yapı ve yönetim politikalarını sorgulatan bir reform hareketi olarak görülebilir. Ünal (2004)
çok kültürlü eğitim politikasını, “öteki”nin özne olarak tanınması olarak ifade ederken bir öğrencinin sadece “öğrenci kimliği” ile açıklanamayacağını aynı zamanda bir kadın, bir işçi çocuğu, yetersizlikten etkilenmiş bir birey
(engelli) veya farklı bir etnik kökene dahil olan bir kişi olabileceğini söylemiştir.Bu araştırmada formasyon öğrencilerinin çokkültürlülük konusundaki yeterlik algılarının ortaya konulması ve bu algıların öğrencilerin cinsiyet,
yaş, eğitim durumu, mezun oldukları okul, branş, yerleşim yeri ve çalışma durumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığının saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmada Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik
formasyon programına katılan (109’u kadın, 39’u erkek) 148 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu çalışma
betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırma verileri, Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen
“Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” nin pedagojik formasyon öğrencilerine uygulanması ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney Utesti ve Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, pedagojik
formasyon öğrencilerinin çok kültürlü yeterlik algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik olarak görece olumlu tutuma sahip oldukları beklenen bir durum olarak
görülmektedir. Genel olarak öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının olumlu olduğu
anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime demokrasinin gereği olarak olumlu baktıkları, buna
karşın çok dilli eğitim yapılması hususunda olumsuz tutuma sahip olabilecekleri sonucu çıkabilir. Sosyoekonomik
düzeyi düşük çevrelerden gelen aday öğretmenlerle önceden çok kültürlü eğitim deneyimi olanlar arasında çok
kültürlü eğitim ve böyle bir eğitime uyum konusunda farklılıklar görülebilir.
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Devletler farklı eğitim sistemi, eğitim politikaları, eğitim ve gelişim konsepsiyasına sahiptirler. Lakin bugün dünyadakı hızlı değişmeler, ülkelerin gelişmesini ve çeşitli süreçlere katılma değişiklik yapmağı gerektirir. Diğer eski
Sovyet ülkeleri gibi Azerbaycan da dünya eğitimine entegre sürecini gerçekleştirir. Bu proses teknolojinin gelişmesinde, değerler sisteminde ve insanın önceliklerinde değişikliklere sebep oldu ve toplumda yeni ahlaki değişiklikler yaşanmasına zemin yarattı, bu değişiklikler eğitime de farklı talepler verdi. Yeni değerlerin eğitim sürecine
asimilasyonunu ve rekabete dayanabilen toplumun kurulması için artık eğitimli olmakla beraber yeni, değişen
şartlara uyum sağlayacak vatandaşın oluşmasını gerektirir. Bu sürece katılma eğitimdeki sorunların çözümüne,
yeni kişiliğin oluşmasına dikkata aldı. Azerbaycanda uzun yıllar merkezden gelen emir ve serencamlarla sistem
yönetiliyordu, bundan öğrenciler de etkilenirdi. Yeni sisteme geçiş eğitim sisteminin eski şablonlardan azad edilerek bağımsız olması ve yeni sosyal-ekonomik ortamın gereklerine uygun şekillenmesini gerektirdi ve eğitim
sisteminde reformlar yapılmasını zorunlu kıldı. Ülkemizde eğitim sisteminde reformların temel sorunu eğitim kalitesinin artırılması, öğretim elemanlarının hazırlık seviyesinin toplumun talepleri doğrultusunda yetişmesidir.Azerbaycan'da eğitim sisteminde yapılan reformlar eski Sovyet paradigması yenisi ile değiştirerek eğitimli aynı
zamanda özgür düşünen, sosyal adapte edilen kimliğin oluşmasını hedefliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim
Kanunu ve Eğitimi Reform programları kabul edildi, eğitimin gelişmesi için Devlet Strategiyasında eğitim sisteminin dünya eğitim sistemine uyarlanması için hedefler belirlendi. Amaç öğrenci merkezli eğitim içeriğinin oluşturulmasına yönelir, yenilikçi eğitim metotlarını uygulayan, eğitimin içeriğinin etkili benimsenilmesini temin eden
öğretmenlerin yetişdirilmesine hizmet edir ve onların profesyonelliyinin yükseltilmesi, öğrencilerin yeteneklerinin
tespiti vurgulanır. Reformlar öğretmenlerin faaliyetlerlerinden, onların süreçlere katılımından ve onların vizyonuna bağlıdır. Çünkü yeni insan kişiliğinin tam ve uyumlu gelişimini sağlamada temel rollerden biri öğretmenindir.Öğretmenin akademik becerileri, profesyonellik seviyesi öğrencilerin bilgili ve vasıflı kişi olgunlaşmasında
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı, yaratıcı düşünceyi geliştiren ve öğrencinin kişisel özelliklerini dikkate alan
modern, interaktiv eğitim yöntemleri kişiliğin şekillenmesinde önemlidir, bu da modern öğretmen için yeni talepler
doğuruyor. Değerleri benimsemek ve onların subyektifleşmesi pedagojik faaliyet sürecinde öğretmenin rolü ile
oluşur ve öğrencilerin değerler kompleksi için sorumludur. Dünyada yaşanan küreselleşme ve Azerbaycan eğitim
sisteminin Avrupa eğitim sistemine entegrasyonu eğitim sisteminde yeni eğitim teknolojilerinden, etkin ve interaktif eğitim teknikleri, yeni teknolojilerin kullanılmasını gerektirir.İnteraktif eğitim yöntemleri öğrencilerin görüşünü, psikolojik süreçlerin aktifleşmesini olumlu etkiler. Bu stil humanizm, eşitlik, karşılıklı saygı, adalet üzerine kurulur. Şimdi istendik değerlerin ve davranışların öğrencilere kazandırılması için, öncelikle bu öğrencileri
yetiştirecek öğretmenlerin çağdaş ihtiyaçlara cevap veren eğitim almaları və niteliklere sahib olmalarını gerekdirir.Azerbaycan'da öğretmen adaylarının yürütülen eğitim politikaları, yanı gelecek öğretmenlerin sahip olacağı
nitelikler ve günümüzde yetişdirilen vatandaşın vasıflarının oluşmasında öğretmenin rolü, ayrıca eğitim sisteminin
temel vezifelerinde tarif edilen vatandaşların, yanı gelecek neslin kişiliyini şekillendirmek için eğitimde olan araçlar hakkında görüşlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca öğretmen adaylarının düşüncelerinin öğrenim gördükleri
üniversitelere göre değişip değişmemesini öğrenmektir. Yetişdikleri genc nesle hangi nitelikleri aşılanması hakkında bilgileri, tasavvurları çok önemlidir, onlar bireye sadece toplumun değerlerini öğretmek değil hem de gelişim için ileri noktalara taşımalıdır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: Öğretmen adaylarına göre günümüzde yetişdirilen vatandaş ve şahsiyetin özellikleri nelerdir? Öğretmen adaylarına göre modern
çağın gerektirdiği değerlere sahip şahsiyetlerin oluşumunu eğitimde uygulama yolları hangılardır? Öğretmen adaylarına göre çağdaş öğretmenlerin sahip olması gerekli nitelikler nelerdir? Öğretmen adaylarının bilgi ve duşunceleri eğitim aldığı universitetlere göre değişmekte midir? 2- Araştırmanın örneklemini Bakü Devlet Üniversitesi
Kimya ve Sosyal Bilimler Fakültesinde, Qerb Universitesi Sosyal Bilimler Fakültəsinde ve Gence Devlet Üniversitesi İlköğretimin pedaqogikası ve sınıf öğretmenliği Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları
oluşturmaktadır, öğrenim gören toplam 120 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama Bilimsel yöntemin amacına ulaşabilmesi için çeşitli bilgi toplama araçlarına gereksinim vardır. Verilerin toplanmasında anketten yararlanılmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan anketler ne derecede onların bilgilerini tespit etme imkanı verir. Literatür
taraması yapılmıştır.Neticede öğretmenlerin faaliyetini değerlendirirsek, çokunun günümüzün ihtiyaçlarına cevap
veremediğini görüyoruz. Zaten bu Devlet Stratejisinde de gösterilir. Eğitimin etkili yönetilmesi amacıyla informasiya sistemi oluşturulsa da, onun gelişmesine ihtiyaç duyulur. Eğitimin yüksek kalitesini sağlamak için eğitim
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alanında monitorinq, kalite ve etkinlik göstergeleri sistemi geliştirilmelidir. Araştırmalardan günümüzde yetişdirilen vatandaş profilini tarif ederken öğretmen adaylarının kişisel özellikleri ön planda tutduğu tespit olundu.. Günümüzün gerektirdiği değerlere sahip genc neslin oluşumunu eğitimde uygulayabilineceyi yollar gösterilmiştir,
fakat etkin ve interaktif eğitim teknikleri, yeni teknolojilerin kullanılmasını çok az öğretmen adayları belirtdi.
Halbuku İnteraktif eğitim öğrencilere bilgi verme konularında, hem de onları iradi, ahlaki, zihinsel, estetik, kültürel, hukuki değerler yönünde geliştirip şekillendiren en etkili araçlardan biridir. Bu çağdaş öğretmenlerin hangi
niteliklere sahip olmasında da kendisini gösteriyor. Öğretmen adaylarının yanaşmaları eğitim aldığı universitetlere
göre değişir. Uzun yıllar eğitimde şekillenmiş sistemin yetişdirdiyi neslin değerleri de farklıdır ve bu değerler
maalesef hala geçerliliğini korumaktadır. Eğitim sistemi toplumda olan stereotipleri hala görünür. Bu düşüncelere
sovyet eğitim sisteminin temsilcileri olan bu öğretmenlerin temsili de etkiliyor. Günümüzde hayatın talepleri ve
eğitimin amaçlarını bağlamakta bazıları zorluk çekiyor.
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Fizik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji, Yöntem ve Teknik Bilgilerinin
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yusuf Can ODABAŞI
Dokuz Eylül Üniversitesi

2007 yılı ile başlayan öğretim programlarındaki değişiklikler ile, fizik eğitimi klasik ve hazırcı bir sistem olan
doğrudan aktarma ile öğretimden çıkmış; yaparak, keşfederek, yaşayarak, yorumlayarak ve yapılandırarak öğrenime geçmiştir. Programlar ne kadar değişse ve iyileştirilse de; sınıfta programı uygulayan olarak öğretmenin
uygulamaları, programın hedefine daha hızlı, daha rahat ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır ya da tam
tersi gerçekleşecektir. Dolayısıyla öğretmen eğitimi ve yeterliği; oluşturulmak istenen değişim ve ilerlemede en
önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada öğretmen adaylarının eğitimi ve yeterliğinin durumu, yeni
felsefeye göre öğrenim görmeleri sebebiyle, incelenmesi gerekmektedir. Öğretmen yeterliğinin ölçülmesinde son
yıllarda referans noktası olarak alınan, Shulman (1986, 1987) öğretmenin sahip olması gereken temel bilgiler arasında kabul ettiği pedagojik alan bilgisini, bir konuyu daha anlaşılır hale getirmek için var olan ya da oluşturulabilecek; konu hakkında en kullanışlı gösterim ve benzetimlerin, resimlerin, açıklamaların kullanabilme ya da konuyu en anlaşılır halde sunma ve formüle etme bilgisi olarak ifade etmiştir. Shulman PAB'ın iki temel bileşenden;
öğretim stratejileri ve kavram yanılgılarına dair bilgiyi de içeren öğrenme zorluklarından; oluştuğunu belirtmektedir (Kind, 2009). Daha sonra Magnusson, Krajcik ve Borko (1999); PAB incelemelerinin temel taşlarından olan
Tamir (1988) ve Grossman'ın (1990) çalışmalarını inceleyip PAB'ı fen eğitimine beş maddeyle ilişkilendirmiştir:
a. Fen öğretimine uyum b. Fen öğretim programı konusunda bilgi ve inanışlar c. Öğrencilerin belirli fen konularını
anlamalarına ilişkin bilgi ve inanışlar d. Değerlendirme konusunda bilgi ve inanışlar e. Fen öğretiminde, öğretim
stratejilerine ilişkin bilgi ve inanışlar. Yapılan birçok araştırmada Magnusson ve arkadaşlarının bu modelinin kullanıldığı görülmüştür (Aydın ve Boz, 2012). Bu araştırmada da PAB'ın literatürde pek çok çalışmada belirtilen alt
bileşenlerinden olan strateji, yöntem ve teknik bilgisi açısından öğretmen adaylarının durumunun incelenmesi
planlanmıştır. Son yıllarda ülkemizde de PAB bağlamında öğretmen adaylarının yeterliklerinin değerlendirilmesi
hız kazanmıştır (Canbazoğlu, 2008; Mıhladız, 2010; Unat, 2011; Bahçivan, 2012, Odabaşı, 2014). Çalışmalar hız
kazanmasına rağmen hala, özellikle konu bazında, yetersizlik ve ihtiyaç dikkat çekmektedir. Fizik ve diğer fen
alanlarının öğretiminde konuya özel öğretim yollarının geliştirilmesi, konuya özel öğrenim zorluklarının dikkate
alınarak bunların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önemli ve gereklidir. Konunun daha anlaşılır hale getirilmesinde, uygun öğrenme ortamının hazırlanmasında, öğrenmeyi zorlaştıran ve geciktiren öğrenme
zorluklarının üstesinden gelinmesinde en büyük görev öğretmenlere düştüğüne göre, öğretmenlerin görevlerine
başlamadan ne kadar hazır oldukları ve nasıl hazırlandıklarını incelemek yararlı olacaktır.Araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden örnek olay (durum) çalışması ile yapılmıştır. Durum çalışmasının araştırmacılar tarafından kontrol
edilemeyen olgu veya olayın derinlemesine incelenebilmesini sağlayan bir araştırma yöntemi olması sebebiyle
(Yıldırım ve Şimşek, 2003), öğretmen adaylarının strateji, yöntem ve teknik bilgilerinin değerlendirilmesinde uygun bulunmuştur. Ayrıca durum çalışması görüşme, gözlem, anket, doküman vb. veri toplama araçlarının birden
fazlasının kullanımına olanak sağlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, verilerin bir bölümü için; bir devlet
üniversitesinin son sınıfında öğrenim görmekte olan 28 öğretmen adayı ve bu grup içinden durumu biraz daha
derinlemesine incelemek adına amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş beş öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem, görüşme ve dokuman analizini içeren veri çeşitlemesi yoluyla toplanmıştır. Veri çeşitlemesi çalışmanın iç geçerliğini ve güvenilirliğini arttıran bir yöntem olması (Yıldırım ve Şimşek, 2003) nedeniyle
tercih edilmiştir. Araştırmanın verilerinin bir bölümü literatür incelemesi ve uzman görüşleri doğrultusunda, öğretmen adaylarının gölge ve görüntü oluşumu konularındaki alternatif kavramlarının incelenmesi için hazırlanmış
açık uçlu problemler ve açık uçlu problemlerin devamı doğrultusunda oluşabilecek alternatif kavramlar hakkında,
bu kavramların kaynakları ve giderilme yolları hakkında sahip oldukları bilgilerin incelenmesi için hazırlanan üç
açık uçlu soru ile 28 öğretmen adayından toplanmıştır. Güvenilirliğin sağlanması adına bir uzman olmak üzere iki
kişi tarafından yanıtlar incelenmiş ve aralarındaki uyum katsayısına bakılmıştır. Öğretmen adaylarının pedagojik
alan bilgilerini kullanacakları sınıf ortamında incelemek adına, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yarı
yapılandırılmış gözlem formlarıyla beş öğretmen adayının konu anlatımları gözlemlenmiştir. Formlar, uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenerek içerik geçerliği sağlanmıştır. Gözlem iki farklı uzman tarafından gerçekleştirilmiş, böylece iki farklı değerlendirme formu elde edilmiş, güvenilirliği sağlamak için formlar karşılaştırılmış ve
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uyum katsayısına bakılmıştır. Beş öğretmen adayına gölge ve görüntü oluşumu konuları programda yer alan kazanımlar doğrultusunda dağıtılmış ve bu konuların sınıf ortamında nasıl anlatacaklarını ifade etmeleri için konu
anlatım kurgularını ve bu konu anlatımlarına uygun ders planlarını yazmaları istenmiştir. Konular programda yer
alan kazanımlar doğrultusunda düzenlenip, uzman görüşleri ve alan yazın doğrultusunda incelenerek içerik geçerliği sağlanmıştır. Değerlendirmeler güvenilirliğin sağlanması adına biri uzman olmak üzere iki kişi tarafından yapılmış ve değerlendirmeler arası uyum katsayısına bakılmıştır. Verilerin daha derinlemesine incelenebilmesi adına
ve ortaya çıkarılmamış yerlerin incelenmesi adına hazırlanan görüşme formlarıyla, beş öğretmen adayına yarı yapılandırılmış görüşme türü uygulanmıştır. Görüşme formları, dokümanlar doğrultusunda saklı kalmış verilerin ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlanarak ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanarak içerik geçerliği sağlanmıştır. Açık uçlu problemler ve üç açık uçlu soruların analizi içerik analizi ile, gözlem ve görüşme formları ile öğretmen adaylarının hazırladıkları dokümanlar betimsel analiz ile analiz edilmiştir.Öğretmen adaylarının çoğunun, bir
kısmı fizik öğretim programında da yer almış ve bir kısmı bir çok araştırma da ortaya çıkmış yanılgılardan haberdar
olmadıkları görülmüştür. Açık uçlu problemlerin devamı olarak yöneltilen "ortaya çıkacak yanılgıları gidermek
için neler yapılabilir?" sorusuna sıklıkla yanıt olarak ifade edilen, "deney yapılmalı" ve "soru çözülmeli" ifadeleri;
öğretmen adaylarının haberdar oldukları yanılgılara yönelik stratejiler geliştirme ve yanılgıya özel çalışmalar hazırlama konusunda yetersiz olduklarını göstermektedir. Yanılgıların giderilmesi adına deney yapılması gerektiğini
belirten öğretmen adaylarının nasıl bir deney seçilmesi gerektiğine, hangi yöntemin içinde ve nasıl bir zamanlama
ile yapılması gerektiğine dair bir görüşüne rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının konu anlatım dosyaları ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yaptıkları konu anlatımları, anlatım yolu olarak genellikle düz anlatımı
seçtikleri görülmüştür. Görüşmeler sırasında düz anlatım yöntemini, merkezi sınavlara hazırlama açısından en
uygun yöntem olması nedeniyle tercih ettiklerini; diğer yöntemlerin hem bu açıdan hem de ders sürelerinin yeterli
gelmemesi nedeniyle tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarına seçtikleri yönteme alternatif olarak
hangi yöntemin seçilebileceği sorulmuş; yine genellikle deneyle anlatılabilir gibi genel ifadelere rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunlukla alternatif anlatım yollarını uygulamadıkları, tercih etmedikleri, uygun bulmadıkları
görülmüş; uygun alternatif anlarım yollarını ya da konuya ve öğrenme zorluklarına göre uyarlamayı çoğunlukla
bilmedikleri sonucuna varılmıştır.
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“İş” Konusundaki Kavram Yanılgılarını Ortaya Çıkaran 2-Aşamalı Kavram Testi Geliştirme
Eda DEMİREL
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlbilge DÖKME
Gazi Üniversitesi

Fen ve Teknoloji öğretmenliği lisans öğrencilerinin “iş” konusunda kavram yanılgıları var mıdır? Günlük hayatta
kullanılan iş kavramı ile fizik alanında kullandığımız iş kavramı birbiri ile aynı anlamda değildir. Okul ortamında
“iş” kavramı ile ilk kez karşılaşan bir öğrencinin bu kavrama yıllardır alıştığı ve bildiği bir anlamdan farklı bir
anlam yüklenmesi pek de kolay olmamaktadır. Bu nedenle “iş” kavramı ve bu kavramın temel aldığı konuları
öğrenmek öğrenci için zor olmakla birlikte bu konuları öğretmek öğretmen için de sıkıntılıdır. Özellikle lise veya
üniversite düzeyinde mevcut sıkıntının giderilmesi için ilk adım “iş” kavramındaki yanılgıların tespit edilmesidir.
Bu nedenle bu araştırmanın amacı, “iş” konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkaran bir test geliştirmek ve
kavram yanılgılarını tespit etmektir. Efe (2007), üç aşamalı soru tipi geliştirilerek ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin
ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırma Balıkesir il merkezinde bulunan on üç ilköğretim okulunda toplam 1420 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler konu ile ilgili olarak
3 aşamalı kavramsal bir test ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sesin oluşumu, yayılması, hızı, yayıldığı ortam, şiddeti, yüksekliği, tınısı, yansıması, yankısı ve ses yalıtımı
gibi kavramlarda yanılgılara sahip olduklarının söylenebileceği yorumuna varılmıştır. Gürdal (2008), ilköğretim
5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde maddenin değişimi ve tanınması ünitesinde öğrencilerde oluşan
kavram yanılgılarının tespiti üzerinde çalışmıştır. Bu kavram yanılgılarını tespit edebilmek amacıyla iki aşamalı
soruların kullanılabilirliğini test etmiştir. Araştırmanın örneklemini ilköğretim 5.sınıfta okuyan 383 öğrenci oluşturmaktadır. 258 öğrenci pilot uygulamaya katılmış ve 125 öğrenci asıl uygulamada yer almıştır. Asıl uygulamada
19 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Analiz sonucunda ise öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusunda kavram
yanılgılarına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Franklin (1992), güç, ısı, ışık ve elektrik alanlarındaki kavram
yanılgılarını saptamak için iki aşamalı teşhis testi geliştirmiş ve bu testi çalışmasında kullanmıştır. Geliştirdiği testi
509 öğrenciye uygulamıştır. Çalışma sonucunda elde ettiği verileri analiz ederek, geliştirdiği testin geçerlilik ve
güvenirliğe sahip olduğunu tespit etmiştir.Kavram yanılgılarını belirleme yöntemlerinden biri de iki aşamalı testlerdir. Bu çalışmada kavram yanılgılarını belirleyebilmek amacıyla kavram testi iki aşamalı olarak geliştirilmiştir.
Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelinin çalışmanın amacına uygun olduğu ve geçmiş araştırmalarda
da kullanıldığı görülmüştür. Bu araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı Türkiye’deki öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerinin fen ve teknoloji lisans eğitiminde okuyan 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı öğretmen adayları ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri
toplama aracı olarak, “İş” konusunda kavram yanılgılarını ortaya çıkaran iki-aşamalı kavram testi geliştirilmiştir.
Sorulara verilen yanlış cevapların kavram yanılgısı nedeniyle olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla sorular
iki-aşamalı oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Kuder-Richardson (KR-20) analizi ile hesaplanmıştır.
Testin geçerliği uzman görüşleri alarak sağlanmıştır.Birinci aşamaya doğru cevap verenlerin sayısının, her iki aşamaya birden doğru cevap verenlerin sayısından daha yüksek olduğu görülmüştür. Lisans öğrencilerinin iki aşamaya da doğru cevap vermesi, öğrenmelerinin yüzeysel olmadığını gösterir. Öğrenci birinci aşamaya doğru cevap
verdiği halde ikinci aşamaya doğru açıklamayı yazamıyorsa bilgiyi ezbere kullanıyor olabilir. Çoktan seçmeli
testlerde sorunun doğru cevabı da içermesi, birinci aşamaya verilen doğru cevap sayısının artmasına neden olmuş
olabilir. Asıl uygulama sonucunda fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fiziksel anlamdaki “İş” kavramı ile ilgili
beklenenden fazla kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. Lisans öğrencilerinde kavram yanılgılarının bu
kadar yüksek oranda görülmesi, lisans eğitiminden önce de benzer yanılgılara sahip olduklarını düşündürmektedir.
Son sınıf öğrencilerinde halen bu yanılgıların görülüyor olması, sonraki öğrenilen bilgilerin, yanlış öğrenmeler
üstüne kurulmuş olabileceği fikrini uyandırmıştır.
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21. yüzyılın gerektirdiği şekilde nitelikli bireyler yetiştirebilmenin yolu; “eğitim” olgusuyla ilişkili olup, geçmişten
günümüze bireylerin yetiştirilmesine verilen önem, eğitimde kalitenin arttırılması unsurunu gündeme getirmektedir. Eğitimde kalite, sadece standartları yerine getirmekle değil, standartların üzerine çıkarak ve rutinden kurtularak, yeni deneyimlere yol açmakla gerçekleşecektir. Bu bağlamda ülkemizde de yenilenen öğretim programlarında, öğreneni merkeze alan bir yaklaşımla öğrencilerin; araştırma-sorgulama, problem çözme, etkili karar verme,
iletişim kurma, işbirliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2005,2013). Toplumun içinde bulunduğu çağın koşullarına uygun ve
kültürel birikimiyle de paralel “yeni” eğitim hedeflerinin belirlenmesi, bireysel başarıların yanı sıra ülkenin topyekûn gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü “yenilik” olgusu, sadece eğitim alanı ile ilgili olmamakla
birlikte, eğitimde yenilik ya da yenilikler oluşturulduğu zaman, hemen hemen tüm alanların bu gelişmelerden
yararlanacağı etkisini taşımaktadır. Eğitimde yenilik, yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimiyle yakından ilişkilidir. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, değişen dünyaya ayak uydurmada önemli bir beceri olmuştur. Ülkemizde ve dünyada
potansiyeli fark edilen yaratıcı düşünmenin geliştirilmesine ilişkin birçok araştırma yapılmış ve yapılmaktadır.
Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme ile ilgili yapılan araştırmalarda genel olarak yaratıcılık ve bireysel özellikler arasındaki ilişki araştırılmış ya da yaratıcılık yaklaşımı ile geleneksel eğitim yöntemleri karşılaştırılmıştır (Karataş ve
Özcan, 2010) Yaratıcılık kavramı üzerine geçmişten günümüze pek çok tanım yapılmıştır. Torrance’a göre (1963)
yaratıcılık, "....sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma süreci,
güçlükleri tanımlama ve çözüm arama, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme ve
sonuç olarak da çözümü iletebilme" olarak tanımlanmaktadır (Akt. İnam, 1993). Vernon (1989,94) yaratıcılığı;
insanın sosyal, manevi, estetik, bilimsel ve teknolojik değeri olduğu kabul edilen yeni fikirleri, görüşleri, buluşları
veya artistik objeleri üretme kapasitesi, Wakefield ise; (1992,13) bireyin kendi düşüncesi ve yetenekleri ile problemin tanımlanmasını, çözülmesini gerektiren herhangi bir durum için anlamlı cevaplar ortaya koyabilmesi olarak
tanımlamıştır. Sanatsal eserlerden bilimsel çalışmalara, günlük yaşam becerilerinden sportif faaliyetlere kadar insan yaşamının her yönüyle yakından ilişkili olan yaratıcılık kavramının, her bireyde varolan potansiyel bir özellik
olmasının yanı sıra yaratıcılık eğitimiyle geliştirilebileceği pek çok çalışma tarafından ortaya konmuştur (Koray,
2004). Yaratıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi açısından küçük yaştaki çocukların okula başlangıç çağı olan
okul öncesi dönemi büyük önem taşımaktadır. Çünkü merak duygusunun en yoğun olduğu bu dönemde, çocukların
yaratıcılıklarının geliştirilebilmesi için kendi fikirlerini ön plana koydukları yaratıcılık etkinlikleri ile tanıştırılması
gerekir. Yaratıcılık eğitiminin okul öncesi dönemde en sağlıklı şekilde verilmesi, bu konuda yetişmiş okul öncesi
öğretmenleri ile mümkün olacaktır. Öğretmen yetiştirme bağlamında, okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık
kavramı ile ilgili bilgi ve farkındalık kazanmalarının, ayrıca yaratıcılık eğitimiyle ilgili uygulamalar yaparak deneyim sahibi olmalarının önemi büyüktür. Çünkü geleceğin okul öncesi öğretmenleri, yaratıcılıkla ilgili kendi
düşüncelerinin farkında olurlarsa ve konuya bakış açıları çok yönlü olursa, bu durum çocuklara ve eğitim ortamına
da olumlu olarak yansır (Yıldırım, 2006). Yaratıcılığa saygı duyup, bu uğurda çaba gösterecek çocuğu yüreklendirmenin en iyi yolu öğretmenlerin yaratıcı olmaya sürüklenmesidir. Böylelikle yaratıcı öğretmen, yaratmaya çabalamadan yaşanmış bir yaşamın değersiz olduğunu anlayabilir (İnam 1993). Özgün fikirlere açık olan öğretmen,
çocukların konulara ve olaylara farklı açılardan bakabilmeleri için onları cesaretlendirir. Böyle pozitif bir ortamda
çocukların yaratıcılıkları olumlu yönde gelişir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin
ve okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme tekniklerinin okul öncesi sınıflarında uygulanmasıyla ilgili
görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Nitel durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır
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(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan öğretmenler ve
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan okul öncesi öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul öncesi sınıflarında uygulanan
yaratıcı düşünme teknikleri ile ilgili görüşlerini tespit etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Açık Uçlu
Görüş Bildirim Formu” kullanılmıştır. Form öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uygulanmadan takip edilen süreç şu şekildedir: Öncelikle Okul Öncesi öğretmen adaylarına “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersi kapsamında
beyin fırtınası, yaratıcı drama, altı şapkalı düşünme tekniği, nitelik sıralama, sinektik ve örnek olay inceleme yaratıcı düşünme tekniklerinden biri ile ilgili uygulama planlamaları istenmiş ve ders kapsamında kendi sınıflarında
uygulamaları tek tek sunmaları sağlanarak, dersin öğretim üyesi tarafından tekniklerle ilgili geribildirimlerde bulunulmuştur. Böylelikle yaratıcılık teknikleri ile ilgili uygulamalar okul öncesi sınıfları ve öğrencileri için hazır
hale getirilmiştir. Öğretmen adaylarının grup çalışması yaparak üzerinde çalıştıkları her bir teknik bir okul öncesi
sınıfında uygulanmıştır. Uygulamalar esnasında teknikler ile ilgili gözlem yapan öğretmen adayları ve uygulama
yapılan sınıfların öğretmenlerine tekniklerle ilgili açık uçlu görüş bildirim formu uygulanmış ve araştırma verileri
toplanmıştır. Açık uçlu görüş bildirim formundan elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu analizde yapılan
temel işlem ise, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayacağı bir biçimde yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).Araştırma verileri incelendiğinde
elde edilen bulgu ve sonuçlar şu şekildedir: Yaratıcı düşünme teknikleri ile ilgili olarak okul öncesi öğretmenleri
ve okul öncesi öğretmen adayları, tekniklerin çocuklarda yaratıcılığı geliştirici özellikte olduğunu belirtmişlerdir.
Bu bağlamda çocukların farklı bakış açısı taşıyan özgün fikirler ortaya koyma, hayal gücünü kullanma, sorunu
ortadan kaldırmaya yönelik çözüm yolları önerme gibi davranışları gösterdikleri belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre; çocukların tekniklerin uygulanışı esnasında, kendilerine güven
duygusuyla birlikte hata yapma korkusu olmaksızın, fikirlerini özgürce ifade ettikleri bir ortamda bulunmaları,
onların zaman zaman fikir seline kapıldıkları ortamlar oluşturmuş ve bu ortam öğrenmeyi de eğlenceli hale getirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; okul öncesi dönemde yaratıcılığı geliştirme adına etkili olduğu belirlenen yaratıcı düşünme tekniklerinin, sadece okul öncesi dönem için değil, ilköğretim ve ortaöğretim bütün sınıf düzeylerinde de uygulanması ve etkililiğinin tespit edilmesi önerilebilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Göre Feni Öğrenme Yaklaşımlarını Etkileyen Etmenler: Nitel Bir Durum Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Şirin İLKÖRÜCÜ GÖÇMENÇELEBİ
Uludağ Üniversitesi

1960’lı yıllarda Amerika, Avusturalya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde yükseköğretimdeki eğitimi iyileştirme
çalışmalarına yönelik yapılan çalışmalar, öğrencilerin öğrenme kavramını anlama ihtiyacından veya öğrenmeyi
kendi doğal ortamlarında, öğrenci ve çevre etkileşimini görme ihtiyacından harekete geçmiştir. Öğrenciler öğrenmeyi nasıl algılıyor?, Kendisine sunulan bir göreve nasıl yaklaşıyor?, Bir metinden öğrenmeye çalışırken ne yapıyor? sorularına cevap arayan araştırmalarda ortaya öğrenme yaklaşımı kavramı ortay çıkmıştır. Öğrenme yaklaşımı öğrenci ve öğrenme görevi arasındaki etkileşim, bilgiyi işleme biçimi olup, öğrenmeyi algılama, çevreyle
etkileşim kurma ve tepki verme biçimini ortaya koyan çeşitli etmenlerden etkilenen bir tercih olarak tanımlanmaktadır (Entwistle ve Ramsden 1983; Entwsitle 1986; Biggs 1987: 94, Dart et al 2000;). Öğrenme yaklaşımı bir
kişilik bir özelliği değildir, öğrencinin eğitim ve öğretim ortamına verdiği tepkiye göre şekillenmektedir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını bilmek, hem bilginin hem de öğrenme yollarının aktarılmasında önemli rolü olduğu
göz önüne alındığında, iyi bir eğitim sunmak isteyen eğitimciler ve daha verimli çalışmak isteyen öğrenciler için
öğrenmeyi anlamayı sağlayacak bir anahtar olacaktır. Ülkemizdeki nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ile gerçekleşecektir. Öğrencilerin öğrenmeye olan derin yaklaşımına göre, bilgisini sadece bir sınavı veya değerlendirmeyi geçmek için öğrenen değil, araştıran sorgulayan ve gerçekten öğrenmeyi
isteyen öğrenci profilinin ortaya çıkmasında etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca öğrenme yaklaşımları, öğrenme
ortamlarının düzenlenmesinde dolayısıyla konunun anlamlı ve kavramsal anlaşılmasını belirten derin öğrenme
amaçlarına ulaşılmasında yapılacak planlama ve düzenlemelerde de etkili olmaktadır (İlkörücü Göçmençelebi
2014). Öğrencilerin öğrenme yaklaşımında, kişilik özellikleri (cinsiyet, sınıf, yaş vb.), konu alanı, konunun içeriği,
öğrenme ortamı, konuya ilgi, verilen eğitimin niteliği önemli rol oynamakta ve bunun gibi diğer değişkenlerin
etkisiyle öğrenci derin yaklaşımı veya yüzeysel yaklaşımı tercih edebilmektedir (Ernwistle 1982:21; Biggs
1987:11; Ekinci 2008; 41, Ak; 2008; Nelson Laird ve ark. 2008, Aydoğdu&Ergin 2010). Ülkemizde öğrencilerin
öğrenme yaklaşımlarının ölçeklerle tanımlandığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Ellez ve Sezgin, 2002; SezginSelçuk ve ark. 2007; Koçak ve Yücel 2009, Doğan 2011). Ancak Fen Bilgisi öğretmen adaylarını derin öğrenme
tercihini etkileyen faktörleri nitel olarak ortaya koyan çalışmalara rastlanmamıştır. Bu amaçla bu araştırmada Fen
bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme tercihlerini etkileyen etmenler nedir? sorusuna cevap aranmıştır. Fen Bilgisi
öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını etkileyen , özellikle derin yaklaşıma yönelten etmenlerin ortaya koyulması ile daha nitelikli öğretmen eğitiminin yapılabilmesinde ve eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayabilecek bir rehber olması bakımından önemlidir.Araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırma grubunu
2014-2015 güz döneminde Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 35 son
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere önce 3 hafta ve haftada 2 saat olmak üzere toplma 6 saatlik öğrenme
yaklaşımıyla ilgili eğitim verilmiştir. Dersin içeriğin, öğrenme yaklaşımının tanımı, kuramsal temelleri, çeşitleri
oluşturmuştur (Ekinci 2008, Ak 2009). Dersler öğrenci merkezli olarak işlenmiştir. Eğitimden 3 hafta sonra öğrencilere 2 açık uçlu soru sorulmuştur; 1- Fen öğrenmekten ne anlıyorsunuz, kısaca açıklayınız ve 2-Feni öğrenme
yaklaşımınızı değerlendiriniz? a) Hangi yaklaşımı tercih ediyorsunuz, nedenlerini açıklayınız. b) Duruma ve konuya göre değişiyor mu? Kısaca açıklayınız. Cevapların değerlendirilmesinde fenomenografik yöntemden yararlanılmıştır. Araştırma sorularından elde edilen verilerin çözümlenmesinde fenomenografik analiz yöntemi ile betimleyici istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Soruların analizinde öğrencilerin kendi el yazılarıyla ifade ettikleri
tanımlamalar, araştırmanın fenomenografik analizi için veri kaynağını oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının sorulara ilişkin yanıtlarının değerlendirilmesi sırasında önce tüm cevaplar bir oturumda oldukça hızlı bir şekilde okunmuştur. Bireylerin ifadeleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırarak öncü kategoriler oluşturulmuştur.
Elde edilen veriler ikinci kez gözden geçirilerek bazı kategoriler değiştirilmiş ve tanım kategoriler oluşturulmuştur. Üçüncü okumadan sonra bazı geçici ön kategoriler ana hatlarıyla belirlenmiştir. Bu öncü kategorilerin frekans
dağılımlarından yararlanılarak betimleme kategorileri oluşturulmuştur. Betimleme kategorileri Saljö (2005) ve
Bahçıvan (2014) ) tarafından belirtilen 5 kavramsal kategori ile uyumlu olarak tanımlanmıştır.Ortaya çıkan sonuçlar tablo ve şekiller yardımıyla sunulmuştur. Öğrencilere “Feni öğrenmekten ne anlıyorsunuz? Kısaca açıklayınız sorusu sorulmuş, Bilgiyi arttırma, Bilgiyi doğal olgulara kopyalama, Başvurma (Bilim yapma), Bilimsel
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yaklaşımı kullanarak anlama ve Farklı açılardan bakabilme ve kişisel değişim olarak Saljö (2005) ve Bahçıvan
(2014) ) tarafından belirtilen 5 kavramsal kategoriye ulaşılmıştır.Öğrencilerin ikinci soruya verdiği cevaplar değerlendirildiğinde öğrenme tercihlerini etkileyen etmenler Marton ve arkadaşları (1993), Entwistle ve Ramsden
(1983) ve Biggs (1976) tarafından belirlenen Deri , Yüzeysel ve Stratejik (Başarı) öğrenme yaklaşım’larının özelliklerine göre kodlanarak özetlenmiştir. Derin öğrenme yaklaşımlarını, öğretmenin , öğrenci merkezli yöntemle
ders yapması, konunun içeriği, konuya ilgi duyma, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirme, konular arası ilişki
kurma, eski ve yeni bilgileri arasında ilişki kurabilme mesleği için gerekli olması, düşünme becerilerini kullanabilme, problem çözme, araştırma, proje, problem çözme ile ilgili olma, neden sonuç ilişkisi kurabilme, değerlendirme yaklaşımı (klasik soru, sunum), Yüzeysel öğrenme yaklaşımlarını konuların zorlluğu, konuların soyut olması, değerlendirme yöntemi (çoktan seçmeli sorular), konuya ilgi duyma, not ortalaması, mesleki açıdan gereksiz
bulma, konu uzunluğu, sürenin kısa olması, konunun uzun olması, formüller içermesi, sadece dersi geçmek, stratejik yaklaşım yaklaşımlarını ise öğrenci ders yükünün fazla olması, başarıl ı olma k, , not ortalaması, derse ilgi
duymama, yüksek not almak faktörlerinin etkilediği belirlenmiştir.Öğrencilerin feni öğrenmeyi Bilgiyi arttırma,
Bilgiyi doğal olgulara kopyalama, Başvurma (Bilim yapma), Bilimsel yaklaşımı kullanarak anlama ve Farklı
açılardan bakabilme ve kişisel değişim olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Bu kategorilerden yüzeysel öğrenme
ile ilişkili olan bilgiyi arttırma ve bilgiyi doğal olgulara kopyalama algısının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenme yaklaşımlarını etkileyen etmenlerin konunun içeriği, konunun öğretim elemanı öğretme
yaklaşımı ve değerlendirme yaklaşımı öğrencinin ilgisi, mesleği için gerekli bulması, not kaygısı, ders yüküne
bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olduğu için analizleri devam etmektedir.
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Öğretmen Adaylarının Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
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Günümüz toplumu bilgi toplumudur ve günümüzde bir bilgi üretimi endüstrisi söz konusudur. Bilgi toplumunda
egemen olan “üretim paradigması, öğrenme ve öğretmeye ilişkin bakış açılarını ve eğitimli diye tanımlanan bireyin
özelliklerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Bireyler bilgiyi doğrudan edinmezler, kendilerine göre anlamlandırırlar. Yani bilgi her birey için de farklı bir dönüşümden geçerek özümsenmektedir. “Bilgi, bilenin kavrayışına
bağlıdır” (Özden, 2005, s:57). Dolayısıyla istenilen özelliklere sahip bireyler yetiştirebilmek, okullarda öğretilen
bilgilerin niteliği ve öğrencilerin bu bilgileri ne kadar ve ne şekilde özümsediği ile ilgilidir. Öğrenciler okula bir
konuyla ilgili belli bilişsel yapılarla gelirler. Bu bilişsel yapılar doğru bilgilerden de oluşabilir yanlış kavramalar
da içerebilir. Öğrencilerin sahip oldukları bilişsel yapılar öğretmenler tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklik öğretim programları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Burada didaktiksel bir transpozisyondan söz edilebilir. Bilginin
didaktiksel transpozisyonu ile ilgili kuram, ilk olarak Chevallard (1985) tarafından ortaya konulmuştur. Bilim insanı tarafından üretilen bilimsel bilgi, öğrenci bilgisi haline gelene kadar çeşitli değişim süreçlerinden geçer ve
süreçleri açıklamaya çalışan kuram da didaktiksel transpozisyon kuramıdır. Bu çalışma da “atomun yapısı” ve
“gazlar” konularıyla ilgili bilginin didaktiksel transpozisyon sürecini inceleyen geniş kapsamlı bir çalışmanın bir
bölümünü içeren pilot bir çalışmadır. Mevcut çalışmada Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin “atom” ve “gazlar” konuları ile ilgili bilişsel yapıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. Sınıfa devam eden 24 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın öğretmen adayları ile gerçekleştirilecek
olmasının birçok önemli nedeni vardır. Öncelikle eğitim sistemlerinin lokomotiflerinin öğretmenler olduğu göz
önünde bulundurulacak olursa onların sahip olduğu bilgilerin zincirleme olarak tüm toplumu etkileyeceği ve şekillendireceği açıktır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının sahip oldukları bilgilerin kaynağına inilerek, akademik
bilgiden özümsenen bilgi haline gelinceye kadar geçirdiği dönüşüm süreçlerinin incelenmesi, olası problemlerin
ya da zorlukların belirlenmesini sağlayabilecektir. Bu anlamda bu çalışmanın yüksek öğretim sistemlerine geri
bildirim sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Bu araştırmada öğretmen adaylarının "atom" ve
"gazlar" kavramları ile ilgili bilişsel yapıları ortaya konulmaya çalışıldığı için nitel araştırma yaklaşımlarından
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, bir olguyu bulunduğu doğal gerçek yaşam çerçevesi
içinde belirleyen, durumları çok yönlü, sistemli ve derinlemesine inceleyen bir araştırma yöntemidir (McMillan,
2000; Patton, 1990; Yin 2003). Veri toplama aracı olarak “atom” ve “gazlar” ile ilgili 4 anahtar kavramdan oluşan
bir kelime ilişkilendirme testi ve açık uçlu sorulardan oluşan bir tanılayıcı form kullanılmıştır. öğrencilerin bilişsel
yapısını, bu yapıdaki kavramlar arsındaki bağları ortaya çıkaran, ayrıca kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli
olup olmadığını tespit edebilmemizi yarayan teknikler önem kazanmıştır (Bahar ve diğ., 2006). Bu tekniklerden
en etkili olanlardan biri de Kelime ilişkilendirme testidir. Çalışmada kullanılan kelime ilişkilendirme testi için 4
anahtar kavram belirlenmiştir. Bu kavramlar konunun üzerine inşa edildiği ve konu için en önemli olduğu düşünülen kavramlardır. Kavramların seçimi aşamasında 2 alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Tanılayıcı form
oluşturulurken ise; kelime ilişkilendirme testinde belirlenmiş olan kavramlar hakkında daha derinlemesine bilgi
sahibi olunmasını sağlayabilecek, ilişkili sorular hazırlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla alan yazın taranarak, ilgili
çalışmalarda kullanılmış olan açık uçlu sorular değerlendirilmiştir. Açık uçlu soruların hazırlanması aşamasında
da yine uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmaktadır. Veriler analiz aşamasındadır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının “Atom” ve “gazlar” konuları ile
ilgili belirlenmiş kavramlara ilişkin sahip oldukları bilişsel yapıları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Okuma ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Örnek Olay Çalışması
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Okuma becerisi bireyin eğitim hayatının ilk yıllarında kazandığı becerilerden birisidir. Konuşma becerisi doğal
ortamlarda edinilirken okuma becerisi öğretim ortamlarında eğitim programlarının uygulanması sonucunda edinilmektedir (Das, 2009). Okuma becerisinin kazanımı Türkçe derslerinin yanı sıra fen bilimleri, matematik, sosyal
bilimler vb. derslerdeki başarıyı etkilemektedir (Snowling ve Maughan, 2006, s.15). Ayrıca yaşam boyu öğrenme
deneyimlerimizin temeli olduğundan okuma becerisinin kazanımı oldukça önemlidir. Chall, Jacobs ve Baldwin’e
(1990) göre okuma kültürel bir etkinliktir ve kültürel öğrenmenin iyi bir örneğidir. Günümüzde okuma; ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda,
düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci olarak tanımlanmaktadır (Akyol, 2013). Wallace’e (1992)
göre okuma, iletişimin bir parçası olarak yazılı metinlerden anlam kurma ya da yazılı metinleri yorumlama sürecidir. Okuma, metinlerde kodlamayı ve anlam oluşturma süreçlerini kapsayan ve bu süreçleri eş zamanlı olarak
yürütmeyi sağlayan ve okurun aktif katılımını sağlayan (Kelly, 2012) bir beceridir. Bireyin sadece öğrenim hayatı
değil tüm yaşamı boyunca kullanacağı temel bir beceri olduğundan bütün bireyler tarafından okuma becerisinin
kazanılması oldukça önemlidir. Fakat bugün ülkemizde bu beceriyi kazanamamış birçok çocuk hatta yetişkin mevcuttur. Ayrıca her okulda, okuma becerisini kısmen de olsa kazanmış olmasına rağmen okuma güçlüğü çeken
öğrencilere rastlanmaktadır. Okuma güçlüğü fiziksel, bilişsel, duygusal, çevresel, dilsel ve eğitsel açıdan pek çok
faktörden etkilenmektedir. Literatürde okuma güçlüğünün giderilmesinde tekrarlayıcı okuma stratejisinin etkililiğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Dündar ve Akyol (2014) tarafından yapılan araştırmada
tekrarlayıcı okuma stratejisini kullanarak öğrencinin okuma güçlüğünü gidermeyi hedeflediği araştırma da öğrenci
endişe düzeyinden öğretim düzeyine ulaşmıştır. Fidan ve Akyol (2011) tarafından yapılan araştırmada ise öğrenci
tekrarlayıcı okuma çalışmaları sonucunda endişe düzeyinden serbest düzeye yükselmiştir. Yapılan bu araştırma
okuma hatalarının giderilmesinde takip edilecek yollardan bir tanesi örnek olaya dayalı bir şekilde okuyucunun
gelişim sürecini ve okuma güçlüğünün giderilmesinde katkısı olan unsurları ele alması açısından önemlidir.Bu
araştırma durum (örnek olay) çalışması niteliğindedir. Örnek olay çalışması, güncel bir olguyu, kendi gerçek yaşam çerçevesi içerisinde derinlemesine inceleyen, özellikle olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların
belirgin olmadığı durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir (Baş ve Akturan, 2013). Katılımcı Yapılacak
araştırmayla ilgili olarak 2014-2015 öğretim yılı Ekim ayı başında, öncelikle MEB’den gerekli izin belgesi alınmış; ardından katılımcının seçimi için Afyonkarahisar ilinde MEB’e bağlı bir ilköğretim okulunda araştırmalar
yapılmış ve neticede farklı sınıflarda öğrenim gören okuma hataları bulunan öğrenciler içerisinde aile ve okul
yönetimi izni doğrultusunda kod adı X olarak belirlenen öğrenci katılımcı olarak seçilmiştir. Zihinsel ya da görsel
bir problemi olmadığı halde okuma problemi yaşayan X üçüncü sınıf öğrencisidir. Veri Toplama Aracı Bu araştırmada okuma ve anlama hatalarının tespiti ve değerlendirilmesinde “Yanlış Analizi Envanteri” kullanılmıştır.
Yanlış Analizi Envanteri; Akyol’un (2012) Ekwall ve Shanker’ den (1988) uyarladığı Kelime Anlama ve Yüzdeliği Belirleme Kılavuzu ile May’dan (1986) uyarlanan Seslendirme ve Ortam ölçeklerinden oluşmaktadır. Okuyucunun bireysel olarak okuma ve okuduğunu anlama düzeyini belirlemede faydalanılan Yanlış Analizi Envanteri,
sesli okuma sırasında yapılan hatalarla kelime ve ses bilgisini; sessiz okuma sonrasında ise, sorularla anlama becerisini belirlemede kullanılmaktadır. Envanter, dört bölümden oluşmaktadır: “hata türleri ve sembolleri”, “kelime
tanıma düzeyi” ve “yüzdeliğini belirleme kılavuzu”, “soru ölçeği” ve “anlama düzeyleri hesap tablosu”.X’e bir
metin okutularak okuma sorunları belirlenmiştir. Sıklıkla kendi kendini düzeltme, geriye dönüş, tekrar, atlama,
ekleme, yanlış okuma ve içten sesli okuma hataları yapmaktadır. Okurken b,h,k,ğ gibi harflerin seslerini doğru
çıkaramamaktadır. Runo’a (2010) göre okuma güçlükleri zihinsel gelişimin tamamlanmasıyla ilişkilidir. Çalışmanın başlangıcında; X ikinci sınıf düzeyindeki 114 kelimelik bir metni 10 dk 32 sn’de 28 hata ile okumuştur. Öğrenci dakikada 12 kelime okumuştur. Öğrenci ortam ölçeği puanından % 55, seslendirme ölçeği puanından % 59
almıştır. Son test sonuçlarına göre okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinde tekrarlayıcı okuma yönteminin
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç Okuma ve anlama problemlerinin giderilmesine yönelik yapılan bu çalışmada endişe düzeyinde olduğu tespit edilen deneğin okuma ve anlama probleminin ortadan kaldırılmasına yönelik
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bir takım çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda okuma ve anlama hatalarının sebebi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespitler sonucunda öncelikle deneğin okumaya karşı motivasyonu sağlanmaya çalışılmıştır.
Westwood’e (2008) göre okuma güçlüklerinin giderilmesinde şu anki öğretmen algısı, motivasyon ve öğretim
metotlarının bütün olarak algılanıp öğretimin sürdürülmesi gerekliliğidir (Westwood, 2008). Mwanamukubi’a
(2013) göre motivasyon eksikliğinin temel sebebi aile desteğinin eksikliği ve okuldaki başarısızlıktır. Eğer aile ve
rehberin desteği yoksa öğretmenler öğrencilerin motivasyonunu sağlayamamaktadırlar. Çocukların ihtiyaç duydukları övgü ve cesaretlendirme konusunda, ebeveyn ve öğretmenlerin benimsedikleri tutumlar bu açıdan oldukça
önemlidir.
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The evaluation, improvement and certification of quality, were stated as the core constituents of the Bologna process of convergent reforms towards a coherent, compatible and competitive European higher education area. Within this competitive context, where there is an international competition both among different universities, and
between universities and other institutions / companies, there is a need to take an institution further ahead as a
leading academic institution which could be achieved through offering contemporary, sustainable and quality education at international standards. Within this scope, the recognition, quality assurance and accreditation tools are
becoming as vital as the traditional qualifications such as degrees and diplomas of higher education institutions.
There are various education quality assurance or accreditation bodies who establish academic, institutional, ethical
or business standards. They examine and evaluate institutions in terms of these standards; and grant accreditation
to those who qualify. Accreditation in education is an important instrument in the development and maintenance
of education quality. It also serves to promote high standards of education and excellence, besides attaining and
maintaining the standards for the recognition of the institution in the complex education sector. The demand for
higher education will not only grow quantitatively; but will also become more diverse. This demand underpins the
assertion that higher education became one of the booming markets. The high increase in the number of both
private and governmental universities in the Eastern-Mediterranean region, parallel to the world, recently has
procreated the complexity in the education sector. Thereby, this has given emergence to the concerns on the equity
in the quality issues by the stakeholders, as one of the problems, besides the need for an international regulatory
framework to some extent to steer the global integration of the higher education systems. The lack of such a
framework during the global integration, may lead higher education to be unrestrained and wild. Globalisaton in
higher education recently requires a transnational approach to quality assurance and accreditation. However, huge
differences of vision on achieving this and which steps to be taken, is the question. In this sense, the necessity to
dissociate the peculiar quality of the qualified institutions is arisen as the second problem. Within this dissociation
process, inventing the unique ways to verify the education quality, generates the main problem. This paper therefore explores the ways to verify the education quality of an institution in the interior architecture education sector
during the accreditation process whereas the EMU-DIA (Eastern Mediterranean University - Department of Interior Architecture) is the case.This study tried to explore an approach for the verification of and institution’s own
education quality during the quality assurance / accreditation process. EMU-DIA is the sample case and the selfcriticism survey carried out during the AQAS accreditation process in order to reveal EMU-DIA’s quality of education is the procedure of the research. Self-criticism survey was carried out at two forms/levels by the 2 members
of the accreditation committee with originally developed frameworks, i) internal criticism which was tested the
consistency between vision, mission and values of EMU-DIA with its curriculum; ii) the quality of education in
comparison with the other institutions within the regional network under the shed of international standards that
are IMMOBIG criteria and IFI concepts. Course outlines of all courses in the curriculum which were consisted of
catalogue description, aim of the course, learning outcomes of the course, learning/teaching methods, assessment
methods and weekly schedule of the course were used as the instruments to test the consistency. Self-criticism was
validated with a cross-check evaluation by 2-3 other academic members of EMU-DIA who were not the part of
accreditation committee. Based up on their comments, results of the self-criticism survey updated before it is
reflected to the accreditation report. The panel experts’ reports after the completion of AQAS accreditation site
visit showed that self-criticism results are reliable.The primary expected result of this research is the consistency,
validity and reliability of the developed ‘quality evaluation model’ within both internal self-criticism and external
evaluation processes, which are developed according to the Department’s mission’, ‘Department’s vision’,
‘IMMOBIG criteria’ and ‘IFI concepts’. This model, which forms a common ground within different approaches,
is flexible enough to accommodate different criteria of other recognition, quality assurance or accreditation bodies,
that can be targeted in the close future, hence the evaluation criteria within the model can be updated according to
other tools to be developed. Another very important expected result of this study is the usefulness of the developed
‘quality evaluation model’ for other educational institutions who aim to make a self-evaluation on their programs.
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Kariyer, bireylerin yaşamlarının büyük bölümüne hâkimdir ve insan yaşamının ekonomik, sosyal ve psikolojik
yönü üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bireylere iş yaşamında kişisel gelişimlerini sağlama, potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlama, motivasyonu artırma, güç ve yetki sahibi olma, yapılan işten doyum alma, kararlara
daha fazla katılma, takdir görme, aitlik hissetme, tatmin edici bir ücret alma, terfi etme vb. temel insan gereksinimlerini gerçekleştirme fırsatı vermesinden dolayı kariyer, kişinin psikolojik durumunu olumlu yönde etkilemektedir (Gezer, 2010). Bunların yanı sıra bireyin örgüt içi ve örgüt dışı birçok insanla iletişim kurmasını ve kaynaşmayı sağladığı için sosyal boyutta da bireyleri olumlu etkilemektedir (Karaca, 2007, Şimşek ve ark., 2007) Günümüz çalışma şartları, çalışma ilişkileri ve biçimlerinde meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan bazı
durumlar, bireyin özellikle de kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını engellemektedir (Dündar, 2010).
Bu engellerden bazıları kadınların kendine güvenmemesi, iş-aile arasında seçim yapamama, annelik, eşlik, çalışan
kadın gibi çoklu rol üstlenme (Durmuş, 2001; Gül ve Oktay, 2009; Karadoğan, 2009 ) çift kariyerli eşler, kariyerde
yükselmenin gerekliliklerini ve zorunluluklarını göze alamamak, yükselmeyi tercih etmemek, kariyer yönelimli
olmamak, vb. kişisel tercih ve algılar (Bildirici ve ark., 2003; Fels, 2004; Gül ve Oktay, 2009; Karadoğan, 2009)
gibi bireyin kendinden kaynaklanan engellerdir. Ancak bu engelleri aşsa da kadınlar, yöneticilerden destek görememe, örgütsel politikalar, gelir yetersizliği vb. nedenlerle ikinci, hatta üçüncü bir işte çalışma, işten çıkartılma
(Avuka, 2009; Erkek ve Karagöz, 2009; Gürüz ve Özdemir, 2009; Kıngır ve Gün, 2007) stres ve tükenmişlik (
Çalık ve Eres, 2006), örgüt kültürü ve politikaları (Durmuş, 2001; Öztürk, 2011), mentor eksikliği (MacGregor,
2000), terfi beklentisinin karşılanmaması (Şimşek ve ark., 2007) gibi örgütsel engellerle karşılaşabilmektedir. Tüm
bu engellerin yanısıra özellikle kadınlar hakkındaki bağımlı, zarif, sıcak ve duygusal, çalışmak istemeyen, kariyerlerine erkekler kadar bağlı olmayan, uzun veya mesai saatleri dışında çalışamayan veya çalışmak istemeyen,
karar veremeyen veya karar verme kapasiteleri olmayan kişiler gibi kalıplaşmış önyargılar da kadınların karşısına
engel olarak çıkmaktadır (Fels, 2004). Kadınların kariyer sürecinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri de akademik
kurumlardır. Akademik çalışma yaşamına ilk olarak 1932-1933 eğitim - öğretim yılında başlayan kadın akademisyenlerin sayısı yıllar içinde artış göstermiştir (Acar, 1998; http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69410/h/2ogretimelemanlarisayozettablosu.pdf). 2012-2013 eğitim öğretim yılı akademik unvan dağılımını incelendiğinde Profesörlerin %28.11’inin, Doçentlerin %32.31’ünün, Yardımcı Doçentlerin % 37.12’sinin, Öğretim Görevlilerinin %
39.5’sinin,
Araştırma
Görevlilerinin
%
49’inin
kadınlardan
oluştuğu
görülmektedir
(http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69420/h/28ogretimelemanakdgrv.pdf). Bu veriler akademik yaşamda kadınların
çeşitli nedenlerle kariyer basamaklarında yükselme oranlarının düştüğünü düşündürmektedir. Üniversitelerde akademisyenlerin bilgi üretme görevini yerine getirebilmeleri için kendilerini sürekli geliştirmeleri beklenmektedir.
Bu gelişimin sağlanabilmesi için de henüz sayıca yeterli düzeye ulaşamayan kadın akademisyenlerin önündeki
engellerin belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ancak akademisyenlerin kariyer engellerinden söz eden çalışmalar bulunmakla birlikte (Bakioğlu ve Yaman, 2004; Bozkurt ve Kalkan, 2013; İnandı
ve ark., 2013; Poyraz, 2013; Yalçın ve Demirekin, 2013) özellikle kadın akademisyenlerin kariyer engellerini
belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş bir veri toplama aracının olmadığı görülmüştür. Bu gereksinimden hareketle bu çalışmada özellikle kadın akademisyenlerin kariyer engellerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçeğin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.Çalışma, kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin belirlenmesinde kullanılabilecek “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği”nin geliştirilmesi ve geçerlik- güvenirliğinin test edilmesi
amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Eylül 2013 - Ağustos 2014 tarihleri arasında Doğu
Anadolu Bölgesi’nde yer alan 10 Sağlık Yüksekokulu ile bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam 11
okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve hemşirelikte lisans eğitimi veren okullarda görev yapan tüm kadın akademisyen hemşireler (N=150 kadın akademisyen hemşire) oluşturmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda veri toplanacak grubun kadın akademisyenlerden oluşması ve kadın
akademisyenlerin de çoğunlukta olduğu alanlardan birinin hemşirelik alanı olması nedeniyle çalışma kadın akademisyen hemşirelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemi kullanılmamış ve
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evrende yer alan tüm kadın akademisyenlere ulaşılmaya çalışılmış ancak araştırma 132 kadın akademisyen hemşire ile tamamlanabilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği (KAKEÖ)” taslak formu kullanılmıştır. KAKEÖ taslağı araştırmacılar tarafından araştırma amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Taslak ölçeğin oluşturulabilmesi için konuyla ilgili literatürden
yararlanılarak 60 ifadeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve geçerlik- güvenirlik incelemesi yapılmıştır.
Veri toplama aşamasında çalışma kapsamına alınan okullar ziyaret edilerek tüm kadın akademisyen hemşirelere
(N=150) ulaşılmaya çalışılmış ancak 148 kadın akademisyen hemşireye ulaşılabilmiştir. Ancak 132’si veri toplama aracını tam olarak doldurmuştur. Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS for Windows 22.00
istatistik paket programı ile bir istatistik uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.Verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği”nin Test-tekrar test uygulaması sonucunun ileri derecede
anlamlı (r=,96, p= 0,000) olduğu görülmüştür. Diğer değerlendirmeler sonucunda ölçeğin 40 madde ve dört alt
boyuttan oluştuğu, madde toplam puan korelasyonu değerlerinin 0,33-0,56, faktör yüklerinin ise ,339 ile ,885 arasında ve test –retest sonucunun çok ileri derecede anlamlı ( p < 0,000) olduğu belirlenmiştir. Toplam varyansın %
46’sını açıklayan ölçeğin Cronbach alfa katsayısının toplamda ,90, alt boyutlarda ise ,73 ile ,88 arasında değiştiği
saptanmıştır. Yapılan t testi sonucunda da tüm maddelerde % 27’lik üst grup ile % 27’lik alt grup arasındaki puan
ortalamaları açısından farkların çok ileri derecede anlamlı ( p= 0.000) olduğu görülmüştür Araştırma sonuçlarına
göre KAKEÖ’nin kadın akademisyenlerin kariyer engellerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konmuştur.
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Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR
Gazi Üniversitesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, yükseköğretim kurumlarının amaçlarından birisi de, ileri düzeyde
bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilimsel verileri yaymak, ulusal ve uluslararası
alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının
seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Bu amacı yerine getirmek için
en önemli sorumluluk da öğretim elemanlarına düşmektedir. Gerek bilimsel araştırmalar için gerekse eğitim ve
öğretim hizmetlerine destek vermek için bilgiyi araştırmak ve bilgiyi ulaşmak öğretim elemanlarının akademik
çalışmalarının en önemli parçasıdır. Akademisyenler çalıştıkları alana ilişki ilgili bilgiye ulaşma, bilginin niteliğini
değerlendirme ve araştırma sürecinde bilgiyi kullanma ihtiyacı duyarlar. Akademisyenlerin bilgiye ulaşma yolları
önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir (Du ve Evans,2011). Akademisyenlerin bilgiye ulaşmaları ve bilgiyi
kullanmaları noktasında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte İnternet ve bilgisayar yazılımları önem kazanmıştır. Bu
anlamda İnternet’te bulunan bilgi bankaları veya veri tabanlarından bazıları herkesin kullanımına açıktır ve isteyen
herkes bu bilgilere ulaşabilmektedir. Bu bilgilere ulaşılması akademisyenler için olduğu kadar normal internet
kullanıcıları için de çok kolaydır (Yılmaz ve Horzum,2005). Akademisyenlerin bilgiye ulaşma konusunda internet
ve bilgisayar yazılımı kullanmaları konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Tortumluoğlu ve Özyazıcıoğlu(2006)’nun yaptıkları çalışmada, araştırma yaparken güçlük yaşayan akademisyenler, özellikle akademik çalışmalarında tartışmayı yazarken sonuçları tartışacak yeterli kaynak bulamadıklarını (%100.0) belirtmişlerdir. Zhu
vd.(2011)’ın yaptıkları araştırmada Internet’te bilgi aramanın akademik performansı olumlu yönde etkilediklerini
belirtmişlerdir. Mustafa ve Şahin (2013), Gazi Üniversitesindeki öğretim elemanlarının öğretim amaçlı Internet
kullanımlarına ilişkin araştırma yapmışlardır. Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı İnternet kullanımına dair görüşlerinde ortalama bir sıklıkta "kararsızım" seçeneğini kullandıkları tespit edilmiştir. Yaylı, Öztürk ve Alabay
(2003), yaptıkları çalışmalarında akademisyenlerin Internet’i kullanma düzeylerini araştırmışlardır. Fakat öğretim
elemanlarının internet kaynaklarından ve bilgisayar yazılımlarından akademik olarak faydalanma durumlarına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Akademisyenler, genel amaçlı yazılımlar olan Ofis programları, antivirüs programları vb. programları kullanabildikleri gibi, araştırma süreçleri için farklı arama motorlarını ve yöntemlerini
kullanabilmektedirler. Girginer ve Kaygısız(2009)’ın da belirttiği gibi, öğretim elemanları akademik araştırmalarında istatistiksel yazılımlar kullanarak farklı disiplinler tarafından yapılan birçok bilimsel çalışmadaki istatistiksel
analizlerin gerçekleştirilmesinde kolaylıkla yapabilmektedirler. Akademik araştırmalarda istatistiksel yazılımların
dışında EndNote, Mendeley gibi referans düzenleme- yönetim programları kullanabilmektedir. Aynı zamanda ücretli olarak kullanılan birçok programın yanı sıra akademik amaçlı kullanabilecek ücretsiz Google Uygulamaları
da mevcuttur. Akademisyenlerin bu programları iyi bilmeleri ve akademik çalışmalarında kullanabilmeleri giderek
daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle bu araştırma akademisyenlerin akademik çalışmalarında bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını ne kadar kullanabildiklerine ilişkin mevcut durumu ortaya çıkarması açısından
önemlidir. Araştırmanın amacı: Araştırmanın genel amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının Internet ortamını ve bilgisayar yazılımlarını akademik olarak kullanma durumları ve bu yazılımlardan akademik olarak faydalanma durumlarını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır.Bu araştırmada öğretim elemanlarının Internet kaynaklarından
ve bilgisayar yazılımlarından akademik olarak faydalanma durumlarını tespit etmek için tarama araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Gazi Üniversitesi’nde görev yapan 4325 öğretim elemanı oluşturmuştur. Örneklem olarak ise “seçkisiz örnekleme” yöntemi ile örneklem belirleme yöntemi benimsenmiş (Yıldırım
ve Şimşek, 2004), tüm öğretim elemanlarına online olarak anketler gönderilmiştir. Online anketin geçerliliği için
3 uzmanın görüşü alınmıştır. Katılımın gönüllü olduğu anketlerden şu ana kadar 130 anket cevaplanmıştır. Bu sayı
araştırmanın sınırlılığı kapsamında yeterli olarak değerlendirilmekle beraber, veri toplama süreci halen devam
etmektedir. Veri toplama aracı: Araştırma verilerinin toplandığı online ankette, demografik bilgiler (cinsiyet, yaş,
akademik unvan, çalışmakta olunan birim ve bölüm), bilgisayarda kullanılan genel amaçlı programlar bilimsel bir
araştırma yapılırken izlenilen ilk yol, araştırılan bir konuda akademik makalelere ve kitaplara hangi yol veya yol-
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larla ulaşıldığı, akademik makaleler ve kitaplara ücretsiz olarak erişim sağlayamadığınızda hangi yolların izlendiği, Internet'te akademik bir konuda araştırma yapmak için hangi arama motorları kullanıldığı, akademik çalışmalarda verilerin analizi için hangi programları kullanıldığı verilerin analizi dışında başka hangi programları kullanıldığı, Google uygulamalarından hangilerinin kullanıldığı ile ilgi sorular sorulmuştur. Ayrıca her bir izlenilen
yol ve kullanılan programlarla ilgili olarak kullanma düzeylerinin 3’lü likert halinde (hiçbir zaman, bazen ve herzaman olmak üzerek) belirtilmesi istenmiştir. Anketin son kısmında ise her bir Google uygulamasının işlevleri
belirtilerek öğretim elemanlarının hangilerini öğrenmek istedikleri ile ilgili soru sorulmuş ve ilave edilmek istenilenler ilgili açık uçlu soru yöneltilmiştir. Hazırlanan bu online anket Gazi Üniversitesindeki tüm öğretim elemanlarının maillerine Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi’nden toplu olarak gönderilmiştir. Veriler, Google Docs’ta
hazırlanan bu online anket yoluyla toplanmaya devam etmektedir. Verilerin çözümlenmesinde öğretim elemanlarının kullandığı programlara ve izlenilen yollara ilişkin yüzde (%) ve frekans (f) çözümlemesi kullanılacaktır.
Ayrıca gerekli koşulların sağlanması haline kay kare çözümlemesi ile de bağımsız değişkenlere göre ilişkisel çözümlemeler de yapılabilecektir.Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik araştırmaları için kullandıkları
genel programlar, İnternet’te hangi araştırma yollarını izlediklerini ve araştırmalarını hazırlarken hangi programları kullandıkları ve programları kullanma sıklıkları belirlenecektir. Aynı zamanda anketi cevaplayan öğretim elemanlarının demografik bilgilerine, çalışmakta olduğu bölüm ve pozisyona göre farklılıkların olup olmadığı da
analiz edilecektir. Google Uygulamalarının yanlarına işlevleri verilerek bu ücretsiz uygulamaları tanımasalar bile
akademisyenler için farkındalık oluşturması beklenmektedir. Anketin son kısmına verilen yorumlar neticesinde
kuruma geri dönütler verilecektir.
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Hocanın Dediğini Yap, Yaptığını Yapma: Öğrenci Görüşlerine Göre Üniversite Öğretim Elemanlarının
Rahatsız Edici Davranışları
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Bireysel ve toplumsal kalkınmanın en önemli araçlarından biri olan eğitim, geçmişten günümüze toplumların üzerinde durduğu en temel konulardan biri olmuştur. Toplumların sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek,
ulaşım, sağlık, bilim vb. konularda dünyadaki uygulamaların gerisinde kalmamak için günceli takip etmesi ve
bireylerini bu doğrultuda eğitmesi gerekmektedir. Tekışık (2008)’ın da belirttiği gibi bir ülkenin sosyal, kültürel,
bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasında, halkın refah ve huzur içinde yaşamasında temel unsur insan ve
o insana verilen eğitimdir. Eğitim; bireyin yaşamını dengeli ve verimli bir biçimde sürdürebilmesini, içinde yaşadığı topluma yapıcı ve yaratıcı bir üye olarak katkıda bulunabilmesini sağlayan en önemli araçtır (Gökçe, 2002).
Günümüz dünyasında toplumsal kalkınmanın en temel şartı olarak kabul edilen bu araç; sosyal bir sistem olup
aralarında dinamik ilişkiler bulunan öğrenci, öğretmen, program, veli, ders araç-gereçleri vb. ögelerden oluşmaktadır. Eğitim-öğretim etkinliklerinin başarılı olarak yürütülmesi belirtilen ögeler arasındaki ilişkilerin uyumlu ve
etkili olarak ilerlemesine bağlıdır. İfade edilen ögelerden en büyük sorumluluk öğretmene düşmektedir. Çünkü
eğitim sisteminin başarısı, ancak bu sistemi işletecek olan öğretmenlerin nitelikli olması ile mümkündür (Murat,
Aslantaş ve Özgan, 2006). Ancak öğretmen kavramına atfedilen anlamlar geçmişten günümüze oldukça farklılaşmıştır. Öğretmenin salt öğrenme rolü zamanla ortak öğrenen rolünü almıştır (Yelken, Çelikkaleli ve Çapri, 2007).
Öğretmenlik artık bilginin çoğalması, hızla değişmesi ve yenilenmesi gerçeğine uygun olarak araştırmaya, öğrenmeye ve sürekli gelişmeye gereksinimi olan bir meslektir. Bu doğrultuda öğretmenlere yetiştirilme sürecinde hızlı
bir şekilde artan, değişen ve yenilenen bilgiye ulaşmak için yollar göstermek, teknolojinin imkânlarından faydalanıp daha etkili eğitim öğretim etkinlikleri düzenlemeyi öğretmek gerekmektedir (Murat, Aslantaş ve Özgan, 2006).
Öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü keşfeden toplumlarda öğretmenlik mesleğine önem verilmiş ve eğitim sisteminin en önemli unsuru olarak görülmüştür (Şahin, 2014). Özellikle günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte oluşan rekabet ortamı, daha üstün niteliklere sahip, sürekli kendini yenileyen, çağın gerekliliklerine ayak
uyduran bireyler yetiştirme ihtiyacı ve bu niteliklere sahip bireyler yetiştirmenin yolunun eğitimden geçtiği göz
önünde bulundurulduğunda; öğretmen yetiştirmenin küresel rekabet boyutundaki önemi daha iyi anlaşılacaktır
(Akdemir, 2013). Bu niteliklere sahip nitelikli öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için de onları yetiştiren öğretim
elemanlarının öncelikle söz konusu niteliklere sahip olması gerekmektedir (Şen ve Erişen, 2002). Öğretimin tüm
düzeylerinde olduğu gibi yükseköğretimde de öğretim elemanları bilimsel ve kişilik özellikleri ile öğrencilerin
gelişiminde önemli izler bırakır (Akman, Kelecioğlu ve Bilge, 2006). Küçükahmet (1993), “Öğretmenlerin yalnızca tutum ve davranışları değil öğrencileri etkileyen tüm özellikleri, gördükleri eğitime göre şekillenmektedir.
Dolayısıyla öğretmenin niteliği, eğitimin niteliği ile özdeştir diyerek öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde öğretim
elemanlarının niteliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen davranışlarının etkililiğini artırabilmek için uygulamada karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve uygun önerilerin geliştirilmesi gerekir (Şahin, 2014). Zira eğitim öğretim sürecindeki başarı ve başarısızlığın çoğu öğretmenin rolünü,
sorumluluklarını ve gücünü nasıl kullandığı ile ilişkilidir. Öğretmenin davranışları öğrencinin yalnızca başarısını
değil; tutum, ilgi ve becerisini de etkilemektedir (Sünbül, 1996). Bu bağlamda ögeleri arasında dinamik bir ilişki
bulunan eğitim sistemi içinde öğretmenler hem mesleki hem de kişilik açısından ne kadar iyi olurlarsa öğrencilerin
de doğru orantılı olarak o kadar iyi olacağından bahsedilebilir. Bu araştırmada da, öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretim elemanlarının rahatsız edici davranışlarını belirleyebilmek ve bu doğrultuda ne yapılması gerektiğine ilişkin öneriler sunmak amaçlanmıştır.Araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmış olup betimsel bir nitelik taşımaktadır. Tarama modelleri; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2013, s. 77). Bu çalışmada da “Öğretmen adaylarının
öğretim elemanlarının sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarına yönelik rahatsız edici özellikleri nelerdir?” sorusuna
herhangi bir müdahalede bulunmadan cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; 2014-2015 ve 20152016 eğitim öğretim yılları bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 3. ve 4. sınıfa devam
etmekte olan toplam 114 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırmaya bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programından 10, sınıf öğretmenliği programından 19, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programından 18,
sosyal bilgiler öğretmenliğinden 36, okul öncesi öğretmenliği programından 18, zihinsel engelliler öğretmenliği
bölümünden 13 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış soru formu sınıf ortamında araştırmanın amacı açıklandıktan sonra gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 3. ve 4. sınıfa
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devam eden öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Veri Toplama Aracı: (Nominal Grup Tekniği) Araştırmada verilerin analizinde nitel veri analizi süreçlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın doğasına uygun
olarak Yıldırım ve Şimşek (2013)’in de belirttiği gibi, toplanan veriler önce kavramsallaştırılmış, daha sonra ortaya
çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmiş ve buna göre veriyi açıklayan temalar saptanmıştır. Toplanan veriler öncelikle “Öğrenciye yaklaşım”, “Öğrenci-Öğretmen İletişimi”, “Ölçme-Değerlendirme”, “Ders İçi
Uygulamalar”, “Öğretmen Davranışları”, “Alanında Yetkinlik”, “Siyasi Görüşlerini Dayatma” olarak kavramsallaştırılmış, daha sonra da “Mesleki Özellik” ve “Kişisel Özellik” olarak iki ana tema halinde düzenlenmiştir. Elde
edilen verilere bakıldığında öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretim elemanlarında rahatsız edici buldukları
kişisel özelliklerinin “kendilerini üstün görüp öğrenciyi küçük görmeleri, “siyasi görüşlerini derse yansıtıp objektif
olmamaları”, “sadece kendi doğrularına inanıp eleştiriye kapalı olmaları, “empati kurmamaları”, “demokratik olmamaları”, “öğrencilerden yapmalarını istemedikleri davranışları kendilerinin sergilemesi”, “dürüst davranmamaları”, “iletişimlerinin resmi olması ”gibi özellikler olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre
öğretim elemanlarında bulunan en rahatsız edici mesleki davranışlar “dersi monoton bir şekilde işleyip ilgi çekici
hale getirmemeleri”, “öğrencilere eşit mesafede olmayıp ırk, siyasi görüş, başörtüsü vb. sebeplere dayalı olarak
aralarında ayrım yapmaları”, “ders arası vermeden blok dersler ile öğrencileri sıkılmasına neden olma”, “derslerin
planlanmasında ve işlenmesinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almama”, “alanında uzmanlaşmış olmamaları”, “derste anlatmadıkları yerlerden sınavdan öğrencileri sorumlu tutmaları”, “öğretmenlik meslek bilgisi ve
becerisine sahip olmamaları”, “yapılandırmacı yöntemler yerine hala geleneksel yöntemleri kullanmaları”, “ölçme
ve değerlendirme bilgisinden yoksun olmaları”, “etkili iletişim becerisine sahip olmamaları”, “öğrencilere örnek
model oluşturmamaları” gibi özelliklerin öne çıktığı görülmektedir.
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Improving Learner Engagement through Scorm Software and Web 2.0 Tools in a Flipped Pronunciation
Class
Yrd. Doç. Dr. ARİF BAKLA
Cumhuriyet Üniversitesi

As experience has told us, it is often difficult to motivate learners to be active in a pronunciation classroom, particularly when they have to learn a new alphabet and grasp the fine details of the sound system of the English
language. Moreover, students might sometimes frown at the idea that they have to use dictionaries to study transcription or raise their voice to the idea that they are required to study the English sound system by using printed
materials. Therefore, it might be difficult to motivate such learners and have them actively participate in the lessons. However, as a larger number of such students have access to the Internet, some of doing this through handheld devices, e-learning might offer better prospects for language teachers who are willing to be part of a flipped
classroom to motivate learners and to help them internalize what they are presented by means of learner-generated
content. Scorm (shareable content object reference model) software and Web 2.0 tools, for instance, might help
learners get actively involved in lessons when they are taught to do research, discuss issues and create their own
content. However, there is need for in-depth studies to explore the advantages and drawbacks of having students
generate content and exercises using such software. This is because quantitative studies, particularly those that test
the effectiveness of materials and methods abound in pronunciation research, some of them focusing on online
pedagogies, yet these studies have somehow focused on teacher-produced materials or expert-designed materials
to teach English teacher trainees IPA, transcription and the sound system of English. This study provides insight
into the process of learning pronunciation using self- and peer-produced content in a flipped classroom by incorporating learners’ voices by means of quantitative and qualitative data collection tools.An explanatory sequential
mixed methods design is used, and the study involves collecting quantitative data initially and then explaining the
quantitative results with in-depth qualitative data. In the quantitative phase of the study, a survey focusing on the
learners’ experience with scorm software and Web 2.0 tools was administered to 41 freshman Turkish-L1 learners
of English at the ELT Department of a state University to explore learners’ perspective on learner engagement in
learning fundamentals of pronunciation and to assess how various demographic variables relate to positive and
negative experiences in learning pronunciation through the use of learner-generated materials in an e-learning
platform. The qualitative phase was conducted through semi-structured interviews carried out with participants
recruited through maximum variation sampling based on survey results, Moodle course grades and task completion
scores as a follow up to the quantitative results to help explain the quantitative results, particularly with a view to
explore learner engagement in a flipped learning classroom. In-class observations and document analysis were
also used to triangulate the data. Through triangulation, member checking and peer and external auditing the researcher tried to ensure the accuracy or credibility of the ﬁndings. By means of member checking the participants
were asked to check the verbatim quotes that the researcher used from the transcripts; they were also asked to read
the whole transcript to contribute to the process of ensuring accuracy and credibility.The tentative results of the
quantitative phase of the study are as follows: A majority of the participants found the training videos highly useful
and were able to produce scorm exercises without much difficulty. Some of the participants believed that having
to prepare their own materials helped them to do research, while others thought that they were not able to motivate
themselves to do research. Similarly, the quantitative phase of the study provided mixed results with respect to
learning pronunciation by producing their own content using scorm and Web 2.0 tools, willingness for doing online
research and so on. Another significant finding of the study was that most learners thought that the materials they
produced might be flawed and less than perfect. This in turn reduced the motivation when they were asked to
complete the online exercises on the Moodle platform. Despite all these controversial beliefs about the use of selfand peer-produced materials, a great majority of the participants thought that they improved their knowledge of
pronunciation while preparing exercises, and peer-generated content helped them to learn a lot. These mixed results will be explored further after the qualitative data are analysed.
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ELT Prospective Teachers’ Reflections on Dimensions of Practicum at Atatürk University
Arş. Gör. Mine YILDIZ
Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Merve GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi

With the efforts to expand the knowledge on and to provide deeper understanding of becoming teacher, researchers
from various educational disciplines have focused on exploring and explaining primary determinants, especially
regarding personal and professional development. In this respect, the growing importance of understanding the
ideas, feelings, and attitudes of the student teachers with a qualitative based research has become the basic tenet
of related literature in order to explore the main impact factors. As coming today, it is seen that there has occured
a shift of research approach in the latest studies becoming gradually more quantitative based in order to present
and explain the process of becoming teacher in many aspects from prospective teachers’ points of view. However,
although considerable research has been devoted to understanding the process of becoming teacher , considering
all the people oriented factors, and on the basis of these, the multidimensionality and unsteadeness of teaching
practice, there are still questions left unanswered about the social, educational, and especially personal and professional sides of phenomenon, and therefore, there would seem that further investigations are needed in order to
extend the research to new ideas and to broaden perspectives by giving voices to student teachers in different
teaching professions. Moreover, in the exploration of the issues about becoming a teacher, the process needs attention to clarify relevant procedural and individual elements identifying teaching practice as a whole, through
which the challenges and problematic aspects of the process will be set and eliminated. The literature shows that
previous research has not fully considered the practicum process and relevant teacher preparation issues of student
teachers in English Language Teaching Departments. Thus, drawing attention to this issue by attempting to know
about participants’ views of the process of becoming teacher in this profession, this study aims to investigate the
experiences and perceptions of prospective teachers participating in one of Bachelor Education Programmes offered by an English Language Teaching department in Turkey on the process of teaching practice in terms of four
dimensions: learning and supervision; professional and institutional socialisation; emotional and physical impact;
and career aspects.A non-experimental survey design will be used to evidence the reflections of student teachers
on teaching practice in terms of personal and professional development. Data will be collected through the short
form of Inventory of Experiences and Perceptions of the Teaching Practice (IEPTP), constructed by Caires, Almedia, and Vieria (2010), consisting of 29 items- 22 items according to a-5-point likert (from totally agree to
totally disagree) and seven items with open ended questions- from a sample of 100 senior pre-service begining
teachers of ELT department at Ataturk University, who are offered a 4-year Bachelor of Education Programme.
Specifically, the inventory focuses on five dimensions of teaching practice experience: professional and institutional socialisation, learning and professional development, socio-emotional aspects, support/resources/supervision,
and vocational aspects. On the basis of ethical issues, all the senior students will be informed about the scope of
the study (e.g. purpose and the demanded time to fill in questionnaire) and confidentiality and voluntary nature of
the study. The data gathered from participants will be assessed using SPSS package programme. Descriptive statistics will be used to present the distribution and spread of the scores, which enables to show or summarize data
in a meaningful way, and through which central tendency will be presented. As a result of this study, it is expected
that participants will reflect their positive and negative perceptions about the teaching practice process in terms of
the five dimensions- professional and institutional socialisation, learning and professional development, socioemotional aspects, support/resources/supervision, and vocational aspects- on the basis of how they have experienced the practicum. It is also assumed that student teachers will provide responses in a way that the results on one
dimension may predict the results on another. In general, the results of the study will present the overall process
of becoming teacher from the perspectives of the student teachers in terms of the impact of this process on the
progresses and changes. Finally, besides reflecting ELT Prospective Teachers’ opinions on teaching practice, this
study is also believed to raise the important teaching practice issues of ELT teacher education programmes from
the perspective of higher education policy makers in Turkey.
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The Disadvantages of Spelling Pronunciation of English Silent Vowels For Prospective Turkish Teachers
of English
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Hacettepe Üniversitesi

English is the most widely taught and learned language both in the world and Turkey. It is professionally taught
in teacher training departments, with some variations in EFL, ESL, and SLA departments. International Phonetic
Alphabet (IPA), which is the most widely used alphabet for transcription education. The sound system of IPA, as
a standard unit of measurement, assists the researchers to refer to sounds quite precisely. In the system of IPA,
there are no “silent” letters-each phonetic symbol represents an actual sound. Moreover, each letter always has the
same pronunciation regardless of its context, it allows no letter to have more than one pronunciation, and therefore
no sounds are represented by more than one letter. In this respect, since English is a non-phonetic language, it will
be explored whether some of its vowel letters can intrude or not into the utterances of Turkish students and teachers
of English, leading them to perform an unnatural sounding speech in English.Methodology A multiple choice pretest prepared in broad transcriptions and post-test designed just like of the pre-test type including 60 vocabulary
items with silent vowel letters is employed. Error Hunt approach and Corrective feedback Approach will be utilized. Descriptive statistics will be used to measure and evaluate the related research questions. Corpus Corpus
includes 42 first year students of English Language Education, 10 males and 32 females, ages ranging from 18 to
19, from the Department of English Language Education in the Faculty of education at Hacettepe University,
Ankara, Turkey, in 2015. The participants form a homogeneous group because they are in the same department
and learning English professionally to teach it. The research will address the following research questions: 1. What
is the rate of overall success of the students on the perception of vowel letters in transcriptions? 2. What is the rate
of silent letter success of the students on perception of vowel letters in transcriptions? 3. What is the rate of silent
vowel letter-overall success gap of the students? 4. Which test items are the most difficult ones for students? 5. Do
they need a treatment of instruction by means of transcription? Data Collection tools: A pre-test and post test will
be administrated to the participants. The pres-test includes 50 vocabulary items that has 5 alternatives in broad
transcriptions. A commission of 3 experts is set up to peruse the tests. These 50 vocabulary items, which are
thought to be frequent and difficult for the students, are chosen by the researcher and three other experts of the
field of study by the commission. SPSS 20 will be utilized for statistical measurements. The steps of the research
After the unanimous decision of the commission and the researcher over the inspection the pretest, the pre-test that
has 50 vocabulary items that has 5 alternatives in broad transcriptions is administrated to the participants. In the
answers, there is an alternative that points the standard correct answer while another alternative shows a choice
holding a silent letter. When the results of the pre-test are analyzed, it was discovered that the participants are in
need of treatment. A 6-hour treatment will be given to them with different exercises by means of recognition tests,
fill in the blanks, cloze test, shadow listening tests, dictation on transcription tests, and the like. They will also be
given some homework on the silent vowels in doing broad transcription. After waiting 15 days, the pretest will be
administrated as a post-test. The benefits of the 6-hour treatment on silent vowels will be measured by the comparison and contrast of the pre-test and post-test.The research is not finished yet. The results of the pretest findings
revealed that 44% of the participants had rated correct items, while 56% had chosen incorrect options. In addition,
the findings indicate that silent vowels of English are problematic for more than half of the Turkish students in
general. These results were further supported by the mean scores for correct answers (M=26.32, SD=7.14) and
incorrect answers (M=33.60, SD=7.19). Additionally, the results of descriptive statistics just for silent vowels
indicated that one in four (25%) of the participants had problems with silent vowels, whereas 75% had been able
to identify the correct words. This finding goes in line with the findings of Avery and Ehrlich,1992, p.6; Knowles,
1987, pp. 6, 100, 107; Lane, 2010). To put it in a nutshell, the silent vowels of English are problem-causing issues
for Turkish students of English; therefore, this topic deserves to be researched as a negative cross-linguistic spelling transfer in training the Turkish students of English Language Education. Results Since, the post-test will be
administrated 15 days later, the research is not terminated at the moment, but the results will be ready much earlier
that May 2015. Findings of the pre-test revealed that the participants, whose Turkish language typology is totally
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different from English language typology, are seriously in need of treatment. It will be a great pity if the participants neglect to master the silent sounds because their mother tongue is Turkish which has no silent vowels which
may repeatedly interfere with their pronunciation skills.
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Spelling Pronunciation of English Silent Consonants: Harms On Turkish Students And Teachers of
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Empirical studies on language transfer among learners have shown that if L1 and L2 come from the same language
origin, due to many similar universal universals of linguistic elements, there will be little intrusion into L2 in
learning a foreign language. If not, intrusions of all types will abundantly take place in learning foreign languages.
In this respect, one of the crucial difficulty areas to bear in mind is spelling pronunciation, which signals to the
intrusion of silent consonants and vowels of L1 into L2 in the field of pronunciation and spelling (Kellerman,
1995; Wells, 2014). Since Turkish has an agglutinative background and English an inflectional one, is this claim
true for Turkish teachers and students of English? This issue has not been properly explored in Turkey. This paper
aims to explore the issue of intrusive of silent consonants of English that take place in learning the vocabulary
items of English by Turkish students as cross-linguistic influences. Broad transcription technique, which allows
no silent vowels in the related transcriptions, is chosen as a unit of measurement for the conduct of this research.In
this paper, the likelihood of English consonants in the interlanguage of Turkish students of English will be explored
in the learned vocabulary of English. This research is based on the use of a pre-test including 50 vocabulary items
with five alternatives in broad transcriptions. Some of the students had taken courses in the preparatory school,
and some of them did not. To put it in a nutshell, a multiple choice pre-test is prepared in broad transcriptions with
five alternatives, one of the alternatives includes the standard correct answer and another alternative has the silent
consonant in it. The same pretest with a changed order is utilized as a post-test after 15 days. Error Hunt approach
and Corrective feedback Approach will be utilized. Descriptive statistics will be used to measure and evaluate the
related research questions. Independent Samples Statistics and Independent Samples Test will be used at the end
of the pre-test. Other required statistics will additionally utilized after the post test.Results and discussion 1. What
is the rate of overall success of the students on the perception of vowel letters in transcriptions? To check the rate
of overall success of the students, an analysis on descriptive statistics is conducted. All of the questions are included into the analysis within the scope of the first research question. Accordingly, the mean score of the participants
for these aforementioned questions is 20, 40% out of 50 which means that participants’ scores range at the ratio of
40,81%. Henceforth, the participants’ overall success of the test used for this study is at the ratio of 40, 81%;
general failure is 59, 19%. 2. What is the rate of silent letter success of the students? To check the rate of silent
letter success of the students, an analysis on descriptive statistics is conducted. The questions composed of silent
letter items are included into the analysis within the scope of the second research question. Accordingly, the mean
score of the participants for these aforementioned questions is 12, 11 out of 50 which means that participants’
scores range at the ratio of 24,22%. Henceforth, the participants’ silent letter success of the related test items used
for this study is at the ratio of 24, 22%. 3. Is there a significant difference between the students' overall scores and
their gender? In order to see whether students’ scores on above mentioned occasions differ from each other, Independent Samples T-Test is conducted. Accordingly, the mean value of male students’ overall success rate (X1=40,
25) is lower than the mean value of female students’ overall success rate (X2=44, 44) with the values of t(43)= ,837, p > .05 (two-tailed) as given in the table above. Henceforth, there is no significance between students’ scores
and their gender. 4. Is there a significant difference between the students' overall scores and their preparatory
education? In order to see whether students’ scores on above mentioned occasions differ from each other, Independent Samples T-Test is conducted. Accordingly, the mean value of overall success rate of students having
preparatory education (X1=39, 64) is lower than the mean value of overall success rate of students having preparatory education (X2=43, 64) with the values of t(42)= -1,130, p > .05 (two-tailed) as given in the table above.
Henceforth, there is no significance between students’ scores and whether they had preparatory education. 5. What
is the order of the most difficult ones for ten words? The words are: quay, corps, naughty, pawn, coup, blackguard,
lawyer, unlawful, chalk, and debris. There are specific reasons, which will be explained after the post-test. 6. Do
they need any further treatment? Yes they definitely need because general failure is 59, 19%.
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Finding Teacher Selves Through Blogging: Construction Of Teacher İdentity
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Pre-service teachers have very limited experience of teaching practices before embarking their teaching professions. Practicum courses offer a unique opportunity for them to gain teaching experiences and construct their teacher
identities. However, traditional face-to-face courses appear to leave the teacher candidates alone as the interaction
only takes place between them and their teacher. Adding blogs potentially enables the sharing of teaching experiences with other peers and receiving feedback, which provides multiple perspectives on their professional development.This is an action research (Mills, 2007) study which seeks improvement in the way the practicum course
is offered. The study employed qualitative methods to the data analysis. The data comprises the reflective blog
entries of the pre-service teachers based on their teaching practice performances, the feedback posts they received
from their peers and the interviews that were conducted at the end of the study. Content analysis (merriam, 1998)
was done following the guidelines of possible-selves theory (Ronfeld & Grosman, 2008) to understand how sharing experiences and exchanging ideas helped them construct their teacher identities. The results indicate that the
pre-service teachers developed self-concepts as a result of their teaching practice experiences and engaging in
communication with their peers through blogging. Watching their own teaching practice videos on the blogs and
reading feedback coming from their teacher and peers seemed to raise their awareness of who they were as teachers. The findings indicate that the pre-service teachers (PSTs) mostly expressed self-relevant possible-selves.
That is they seemed to be more concerned about their personal qualities (such as being cheerful, approachable,
dealing with students; problems) and relations with their students (for example, praising students, having good
communication and rapport with them, etc.) than their professional qualities, classroom management, or working
with others colleagues. Moreover, most of the PSTs’ articulated teacher identities as regards how they viewed
themselves, what kind of teachers they would expect to be and would avoid being seemed to heavily rely on the
feedback they received. They seemed to lack skills to reflect on their practices elaborating on their gains and areas
to improve as future teachers. Moreover, they tended to derive the teacher identity traits from their observations
of how they were taught by their former teachers. As regards the instructional methods of teaching, the PSTs
attempted to apply practices they had been taught. The findings suggest that in order to observe a shift from reliance
on past experiences to one’s own teaching experience teachers need to have a certain amount of teaching experiences.
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Akademik güdülenme, öğrencilerin sahip oldukları eğitsel potansiyelleri açığa çıkarmalarını sağlayan ve bu yolla
öğrenmelerini ve çalışmalarını harekete geçiren güç olarak tanımlanmaktadır (Martin, 2004). Clark ve Schroth,
(2010) akademik güdülenmenin bir öğrencinin okula devam etmesi ve akademik hedeflerine ulaşmasını etkileyen
içsel ve dışsal faktörler bütünü olarak görmektedir. Harter, (1981) ve Lepper, (1988) ise içsel güdülenmeyi öğrenmeye duyulan merak ve başarmaktan haz duyma ile dışsal güdülenmeyi ise dışsal sonuçlara odaklanarak takdir
edilmek ve ödüllendirilmek için gösterilen çaba ile açıklamaktadırlar. Bu doğrultuda akademik güdülenmişlik öğrencilerin akademik süreçlere yönelik kazanımlarını doğrudan etkileyen bir etmen olarak değerlendirilebilir. Linnenbrink ve Pintrick, (2002) ise, akademik güdülenmeyi akademik performansın en önemli belirleyicisi olarak
tanımlarken, Vallerand ve diğ. (1992), bireyin üretken bir öğrenim yaşantısı geçirmesinin büyük oranda akademik
güdülenmeye bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Akademik güdülenme, öğrencilerin okula yönelik tutum ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalar akademik güdülenme düzeyi yüksek olan öğrencilerin akademik sorumluluklarını (ödev yapma, proje hazırlama, vb.), yerine getirmede daha başarılı olduklarını göstermektedir (Demir ve Arı, 2013; Green, Liem, Martin, Colmar, Marsh ve Mclnerney, 2012). Buna karşın akademik
güdülenme eksikliğinin sabırsızlık, sebatsızlık, akademik erteleme ve uyumsuz akademik davranışlar (okuldan
kaçma, devamsızlık vb.) gösterme ile ilişkili olduğunu gösteren araştırma bulguları da bulunmaktadır (Colengelo,
1997; Klassen ve diğ. 2008). Öğrencilerin akademik güdülenmişlikleri üzerinde birçok faktörün olumsuz etki etmesi olasıdır. Bu olumsuz faktörlerden biri olarak son yıllarda özellikle dikkat çeken bir kavram olan okul tükenmişliği gösterilebilir. Daha çok iş yaşamı ile ilgili bir kavram olarak bilinen ve fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının ön plana çıktığı ve yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı gösterilen olumsuz tutumların ağır bastığı bir olumsuzluk olan tükenmişlik kavramı son yıllarda öğrenciler ile birlikte
anılır olmuştur (Salmalo-Aro ve diğ. 2008, 2011; Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova ve Bakker, 2002; Seçer ve
Gençdoğan, 2012; Seçer, Veyis, Halmatov ve Ateş, 2013 ve Aypay, 2012). Okul odaklı görev ve sorumlulukların
süreklilik gösteriyor olması ve bireyin bunları yerine getirmesine yönelik beklentilerin bulunması öğrencilik faaliyetinin bir iş olarak ele alınmasına yönelik algılamaları beraberinde getirmiştir (Schaufeli ve diğ. 2002; SalmeloAro, Savolainen ve Holopainen, 2008; Kutsal ve Bilge, 2012; Seçer ve Gençdoğan, 2012). Akçamete (2002) ve
Erturgut ve Soyşekerci, (2010) öğrencilerin eğitim yaşatışında diğer öğrenciler ile kurdukları günlük etkileşimler,
sürekli eğitim uygulamaları ve diğer öğrenci ve yaşıtları ile yaşadıkları problemler nedeniyle eğitimin stresli ve
yorucu bir iş olduğunu belirtmektedirler. Aypay ve Eryılmaz, (2011) ise okul tükenmişliğini, okulun ve genel
olarak eğitim yaşantısının “aşırı” taleplerinin öğrencileri duygusal, bilişsel ve bedensel olarak yıpratması veya
bitkin düşürmesi olarak tanımlamaktadırlar. Okulla ilgili görev ve sorumlulukların aşırı boyuta ulaşmasının öğrencilerin yaşadığı stres düzeyini arttırdığını ve bu stresin öğrencileri duygusal olarak tükettiğini, duyarsızlaştırdığını ve yetkinlik inançlarını sarstığını gösteren birçok araştırma bulgusu bulunmaktadır (McCarthy, Pretty ve Catano, 1990; Yang ve Farn, 2005; Anderman ve Maehr, 1994). Dolayısıyla akademik olarak tükenmişlik yaşayan
öğrencilerin okula yönelik motivasyon düzeylerinin bu durumdan etkilenme olasılıkları yüksektir. İlgili alanyazın
incelendiğinde okul tükenmişliğinin özellikle son yıllarda ele alınan bir problem olduğu (Schaufeli ve Bakker,
2004; Salmelo-Aro ve ark. 2008; Anderman ve Maehr, 1994; Eccles ve Midgley, 1989 ve Seçer ve Gençdoğan,
2012) görülmektedir. Literatüre ilişkin olarak verilen bilgiler doğrultusunda bu araştırmanın amacı okul tükenmişliğinin akademik stres ile akademik güdülenme arasında aracı bir role sahip olup olmadığını incelemektir. Bu
araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki ve daha fazla değişken arasında ki
ilişkilerin betimlendiği ve derinlemesine analiz edildiği araştırmalardır (Karakaya, 2011). Bu amaçla okul tükenmişliğinin akademik stres ile akademik güdülenme arasında aracı role sahip olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modelinde çoklu uyum indeksleri olan RFI,
CFI, NFI, NNFI, IFI, GFI, AGFI, SRMR ve REMSEA kullanılmıştır (Marcoulides ve Schumacher, 2001). Yapısal
eşitlik modelinde ise veri analizi için ölçme modeli uygulanmış ve ardından örtük değişkenler ile yapısal eşitlik
modeli kurulmuştur. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubu Erzurum şehir merkezindeki liselerde öğrenim
görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Uygun örnekleme yönteminde
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araştırmacı ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlayarak
örneklemini oluşturur ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum veya örnek üzerinde çalışır
(Büyüköztürk ve diğ. 2013). Araştırmanın çalışma grubu 455’i kız ve 540’ı erkek olmak üzere toplam 995
(X=16,75, ss= 1.60) lise öğrencisinden oluşmaktadır.Araştırmadan elde edilen bulgular, akademik stres, akademik
güdülenme ve okul tükenmişliği arasında anlamlı ilişkilerin olduğu ve akademik stresin akademik güdülenmeyi
düşük düzeyde yordadığı bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda anlamlı ilişkilerin olduğunun belirlenmesinden sonra ölçme modeli kurulmuş ve modelin iyi uyum verdiği tespit edilmiştir. Ölçme modelinden sonra örtük
değişkenler tanımlanarak yapısal eşitlik modeli kurulmuş ve hipotezler test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgular okul tükenmişliğinin akademik stres ile akademik güdülenme arasında tam aracı role sahip olduğunu ve
okul tükenmişliği modele sokulduktan sonra akademik stresin okul tükenmişliğindeki varyansın % 63’ünü ve okul
tükenmişliğinin de akademik güdülenmede ki varyansın % 40’ını açıkladığı ve modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur.
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Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kardeş İlişkilerine, Davranış ve Uyum Problemlerine Etkisinin İncelenmesi
Esra Seda ERGİNOĞLU
MEB Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu
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Aile içinde anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkinin özünü oluşturan çocuk yetiştirme tutumları özellikle yaşamın
ilk yıllarından itibaren çocukların kendine özgü tutum ve davranışlar geliştirmesinde biçimlendirici bir etkiye sahiptir. Bireyin diğer insanlara karşı duyarlılığının ve sorumluluk duygusunun gelişmesinde anne-baba-çocuk ilişkilerinden sonra kardeş ilişkilerinin etkili olduğu artık bilinen ve araştırmacılar tarafından kanıtlanan bir gerçektir.
Ailede kardeşler arası ilişkiler yeni bir kardeşin doğumu ile başlar. Anne-baba ve çocuk arasındaki etkileşimler,
kardeşler arası ilişkilerde model teşkil ettiğinden aileye yeni bir bebeğin gelmesiyle birlikte anne ve babanın ilk
çocukla kuracağı ilişki, onun hayatı boyunca kardeşiyle kuracağı ilişkinin temelini oluşturur. Kardeşler arası ilişkilerin olumlu gelişimi, ailede sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesi için zorunlu bir etkendir. Anne ve babanın çocuklarına sergiledikleri farklı tutumlar, kardeş ilişkileri niteliğini belirlemede en önemli etkendir. Kardeşler bir çocuğun gelişimini önemli derecede etkiler. Çünkü kardeşler arasındaki duygusal bağ, anne, baba ve çocuk arasındaki
bağlılıktan sonra ikinci sırada yer alır (Furman ve Buhrmester, 1985). Dunn’a (1992) göre kardeş ilişkisi, bebeklik
döneminden itibaren gelişmeye başlayan, diğer ilişkilerden farklı olarak güçlü, duygusal özellik taşıyan bir ilişkidir. Çocuklara kendi kişilikleri ve başka insanlar hakkında eşsiz öğrenme olanakları sunan bu ilişkinin, çocukların
sağlıklı gelişimlerini etkilemede dikkate değer bir öneme sahiptir. Seksenli yıllardan bu yana kadar kardeş ilişkileri
üzerine yapılan birçok araştırma, kardeş ilişkilerinin anne-baba tutumundan önemli derecede etkilendiğini göstermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi anne-baba tutumu çocuk yetiştirmede çok önemli bir faktör olmakla birlikte,
çocuğun sosyal gelişiminin temeli olan kardeş ilişkilerinin niteliğini belirlemede de etkendir. Ailede sağlıklı ilişkilerin gelişimi; büyük oranda sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkisine dayanır. Sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkisi; kardeş ilişkilerinin ve çocuğun çevre ile uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu paralellik, sağlıksız anne-babaçocuk ilişkilerinde de kendini göstermektedir. Çocuklarına karşı hatalı bir tutum sergileyen anne-babalar; çocukların duygusal ve davranışsal problemler yaşamalarına ek olarak olumsuz kardeş ilişkilerine de sebep olduğu gözlenen bir gerçektir. Farklılaşmış yaklaşım olarak da nitelendirilen çocuk kayırma davranışının kardeş ilişkilerine
olan etkilerine ilk dikkati çeken araştırmacı Hetherington’dur (1988). Farklılaşmış anne-baba yaklaşımı üzerinde
yürütülen çok sayıda araştırma sonuçlarının ortak bulguları, küçük kardeşlerin anne ve babaları tarafından daha
çok ilgi ve şefkat gördükleri, hoşgörülü davranılarak büyük çocuklarda olduğu gibi baskıcı bir disiplin uygulanmadığı yönündedir (Brody, Stoneman ve McCoy, 1992). Çağdaş psikoloji bilimi, çocuğun doğumundan başlayarak anne ve babasına olan ihtiyacı üzerinde durmakta ve beslenme kadar duygusal besinin de önemini vurgulamaktadır. Yeterli ve uygun olmayan anne-baba ilişkilerinin, çocuklarda uyum ve davranış problemlerine neden
olan etkenler olduğu düşünülmektedir (Erdinç, 2009). Kişilik gelişiminin büyük oranda tamamlandığı erken çocukluk döneminde, çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkan davranış problemleri, çocuğun ileriki yaşamında arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle olan etkileşimini olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla davranış problemlerinin erken dönemde belirlenmesi, nedenlerinin öğrenilmesi, çözümü ve davranışın kalıcı hale gelmemesi açısından
oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuklarda görülen davranış problemlerinin ortaya çıkmasına neden
olan anne-baba tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle anne-baba tutumlarının ve farklılaşmış anne-baba yaklaşımlarının kardeş ilişkilerine, çocuğun duygusal ve davranışsal problemlere etkisinin belirlenmesi araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Ayrıca, yapılan bu çalışma sonuçlarının iyi ilişkiler kurabilen,
sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmede anne babalara ve onlara rehberlik yapabilecek öğretmenlere yardımcı olacağı düşünülmektedir.Araştırma; anne-baba tutumunun kardeş ilişkilerine, çocuğun davranış ve uyum
problemlerine etkisinin incelenmesi amacıyla Tarama Modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini; Ankara İli’nin Sincan İlçesi sınırlarında yaşayan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarındaki öğrenciler kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini; 125 kız ve 125 erkek öğrenci olmak üzere toplam 250 ilköğretim öğrencisi ve bu öğrencilerin anne-babaları olarak belirlenmiştir. Bu öğrenciler 7-11 yaş aralığında olup, her
yaş grubundan 50 öğrenci seçilmiştir. Evrenin saptanması için Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilköğretim okullarının listesi alınmıştır. Örneklem seçiminde tabakalı, küme ve basit random eleman örneklemeden oluşan
kademeli örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırmada; çocukların algıladıkları kardeş ilişkilerini belirlemek amacıyla “Kardeş İlişkileri Anketi” (KIA) (Furman ve Buhmester, 1985), algıladıkları farklılaşmış ana-baba
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yaklaşımını belirlemek için “Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş İlişkileri Envanteri” (Daniel ve Plomin, 1984),
anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarını anlamaya yönelik geliştirilen “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum
Ölçeği” (Schaefar ve Bell, 1985), çocuğun sosyal ortamda uyum ve davranış sorunlarını belirleyebilmek için “618 Yaş Grubu Davranış Değerlendirme Ölçeği (CBCL) (Erol ve Şimşek 2010, Dümenci ve ark. 2004) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.1. Araştırmada yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; büyük çocuğun cinsiyeti ile kardeş ilişkileri arasında bir ilişki
olmadığı saptanmıştır. 2. Aynı şekilde yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre; büyük çocuğun cinsiyeti
ile algılanan farklı anne-baba yaklaşımı arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Verilere göre farklılaşmış baba
kontrolü kızlarda daha yüksektir. Bu da babaların kızlar üzerindeki disiplinin erkeklere oranla daha fazla olduğu
anlamına gelmektedir. 3. Araştırmada büyük çocuğun cinsiyeti ile anne-baba tutumları arasında bir ilişki olmadığı
bulgulanmıştır. 4. Büyük çocuğun cinsiyeti ile davranış ve uyum problemleri arasındaki ilişkiyi gösteren MannWhitney U testi sonuçlarına bakıldığında; kızların daha çok Sosyal İçe dönüklük/Depresyon sorunlarını yaşadıklarını, erkeklerin ise bu sorunları daha çok Kurallara Karşı Gelme, Saldırgan Davranışlar ve Dışa yönelim şeklinde
yaşadıklarını görülmektedir. 5. Küçük çocuğun cinsiyeti ile kardeş ilişkileri analizlerine göre küçük çocuğun cinsiyeti kardeş ilişkilerini etkilememektedir. 6. Aynı şekilde küçük çocuğun cinsiyeti ile Algılanan Farklı AnneBaba Yaklaşımları sonuçlarına göre; küçük çocuğun cinsiyeti anne-babanın farklı davranmasını etkilememektedir.
7. Küçük çocuğun cinsiyeti ile anne-baba tutumu arasındaki ilişkiye bakıldığında; annenin ev kadınlığı rolünü
reddetmesi erkeklerde daha etkili bulunmuştur. 8. Kardeşin cinsiyeti ile davranış ve uyum problemleri karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına göre iki değişken arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 9. Büyük çocuğun yaşı
değişkeninin kardeş ilişkileri boyutlarının karşılaştırılması analizine dayanan sonuçlarına göre, büyük çocuğun
yaşı kardeş ilişkilerini etkilemektedir. Bulgulara göre büyük çocuğun yaşı küçüldükçe kardeş ilişkilerinin Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Çatışma boyutlarında anlamlı bir azalma görülmekle birlikte, büyük çocuğun
yaşı küçüldükçe rekabet boyunda artış gerçekleşmektedir. 10. Büyük çocuğun yaşı değişkeni ile anne babanın
farklılaşmış yaklaşımlarını karşılaştıran Kuruskal Wallis H Tesi Analizlerine göre, iki değişken arasında anlamlı
bir ilişki vardır. Sonuçlara göre; anne ve babanın farklılaşmış duygu gösterimi 11 yaş grubunda, diğer yaş gruplarına oranla daha azdır. 11. Kuruskal Wallis H Tesi sonuçlarına göre büyük çocuğun yaşı ile anne-baba tutumunun
Demokratik Davranma, Eşitlik Sağlama ve Sıkı Disiplin boyutları arasında bir ilişki vardır. Analiz sonuçlarına
göre; Demokratik Davranma puanı 7 yaş grubunda düşük iken, Sıkı Disiplin puanı 11 yaş grubu bireylerinde daha
düşük olduğu bulgulanmıştır. 12. Aynı şekilde büyük çocuğun yaşı ile Çocuğun davranış ve uyum problemleri
arasındaki ilişkiyi saptama amaçlı yapılan Kuruskal Wallis H Tesi analiz sonuçları iki değişken arasında anlamlı
bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Sonuçlar büyük yaş grubunda olan çocuklarda davranış problemlerinin küçük
yaş grubunda olanlara göre daha yoğun yaşandığı yönündedir. 13. Kardeşler arası yaş farkı ile kardeş ilişkileri
arasındaki ilişkiyi analiz amaçlı yapılan Kuruskal Wallis H Tesi sonuçları iki değişken arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre; Sıcaklık ve Yakınlık boyutu puanları, yaş farkı azaldıkça azalırken, Çatışma boyutu puanları, yaş farkı azaldıkça artmaktadır. Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet boyutu puanları yaş farkı
az olanlarda daha düşüktür. 14. Kardeşler arası yaş farkı ile Anne-babanın Farklılaşmış Yaklaşımı arasındaki ilişkiyi analiz amaçlı yapılan Kuruskal Wallis H Tesi analizleri iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
kanıtlamıştır. Elde edilen verilere göre; farklılaşmış anne ve baba kontrolü puanları yaş farkı az olanlarda daha
düşüktür. Annenin farklılaşmış duygu gösterimi ise yaş farkı az olanlarda daha yüksek olarak bulgulanmıştır. 15.
Kardeşler arası yaş farkı ile anne-baba tutumu arasındaki ilişkiyi belirleyen Kuruskal Wallis H Tesi sonuçları iki
değişken arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğunu göstermiştir. Verilere göre anne baba tutumunun Demokratik
Davranma ve eşitlik tanıma puanları yaş farkı 3 olanlarda daha düşüktür. Sıkı Disiplin puanı ise tam aksine yaş
farkı 3 olanlarda daha yüksektir. 16. Kardeşler arası yaş farkı ile Davranış ve Uyum Problemleri Kuruskal Wallis
H Tesi sonuçlarına göre iki değişken arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sonuçlara göre davranış ve uyum problemleri yaş farkı 3 olanlarda daha sık görülmektedir. 17. Anne-baba tutumu ile kardeş ilişkileri değişkenleri korelasyon
Analizi sonuçlarına bakıldığında; aşırı koruyucu annelik puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık ile Rekabet boyutu puanları azalmaktadır. Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma puanları arttıkça Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet
puanları azalmakta, Çatışma boyutu puanları artmaktadır. Annenin Ev Kadınlığı Rolünü reddetmesi puanı arttıkça
Çatışma boyutu puanları artmakta, Bağlantı Statü/Güç puanı azalmaktadır. Sıkı Disiplin puanı arttıkça, Çatışma
boyutu puanları artmakta, Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet puanları ise azalmaktadır. 18. Annebabanın Farklılaşmış Yaklaşımı ile kardeş ilişkileri değişkenleri korelasyon Analizi sonuçlarına bakıldığında;
Farklılaşmış Anne-Baba Kontrol puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet puanları da artmakta, Çatışma puanları azalmaktadır. Anne ve Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi puanı arttıkça Çatışa bo-
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yutu puanı da artmakta; Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç boyutu puanları azalmaktadır. 19. Çocuğun Davranış ve Uyum Problemleri ile Anne-Baba Tutumu koreleasyon analiz verilerine göre; Aşırı Koruyucu Annelik,
Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi ve Sıkı Disiplin Boyutu puanları arttıkça Davranış ve uyum problemleri
de artmaktadır. Diğer taraftan Demokratik Davranma ve Eşitlik Puanları arttıkça Davranış ve uyum problemleri
azalmaktadır.
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Araştırma Görevlilerinin Mobbing Algılarına İlişkin Yaşantıları ve Mobbing’in Akademik ve Psiko-Sosyal Hayatlarına Yansımaları
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Mobbing, örgüt çalışanlarının farklı gerekçelerle üstü, eşiti ya da astı tarafından psikolojik olarak tahrip edilmek
amacıyla maruz bırakıldıkları etik dışı, incitici tutum ve davranışlardır (Yaman, 2007). Türkçe’de mobbing yerine
kullanabileceğimiz karşılıklar; iş yerinde psikolojik taciz, duygusal linç, yıldırma, zorbalık gibi kavramlardır.
Mobbing uygulayan kişi için; saldırgan, tacizci, zorba gibi karşılıklar kullanılır. İş yerinde duygusal saldırıya uğrayan kişi için ise; mobbing kurbanı, mobbing mağduru gibi tabirler kullanılır (Çobanoğlu, 2005). İşyerinde psikolojik taciz genelde bir zorba tarafından başlatılır. İşyerindeki diğer çalışanlar, zorbanın davranışlarını değiştirme
konusunda yetersiz kalırlarsa, zorbanın gücü artmakla kalmaz, aynı zamanda bu kişiler de psikolojik tacize ortak
olmaya başlarlar (Hartig ve Frosch, 2006). Mobbing kendi arasında, örgüt içinde dışlama, taciz, istismar, kötü
muamele, iletişim kuramama, görev vermeme, kapasitenin altında ya da üstünde iş verme, yasal hakları engeleme,
yanlış bilgilendirme, bilgileri aktarmama, iş göreni kendi çıkarları doğrultusunda kullanma, aşağılama gibi türlere
ayrılabilir (Yaman, 2009). Dikmen'in (2005) yapmış olduğu araştırma sonucunda Türkiye'de iş yerlerinde mobbing'in görülme sıklığının %48 olduğu ortaya çıkmıştır. Yoğun bir iş yükünün olduğu ve karmaşık üst ast ilişkilerinin yaşandığı üniversite ortamında da mobbing davranışlarının oldukça yaygın olarak görüldüğü araştırmacılar
tarafından ortaya koyulmuştur (Aksu ve Güneri, 2011; Mete 2013). Mobbing yaşantılarının görüldüğü ortamlarda
örgüte olan bağlılığın azaldığı, işe yabancılaşmaların arttığı ve dolayısıyla iş veriminin düştüğü araştırmacılarca
vurgulanmıştır (Yücetürk, 2005; Aksu ve Güneri, 2011; Karahan ve Yılmaz, 2014 ). Türkiye'de yapılan araştırmalar incelendiğinde üniversite ortamında yaşanan mobbing ile ilgili çalışmalara rastlanmış (Yaman, 2008; Tigrel ve
Kokalan, 2009; Aksu ve Güneri, 2011; Mete, 2013; Celep ve Konaklı, 2013; Şahin, 2013); ancak özellikle araştırma görevlilerinin mobbingle ilgili algılarını inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma görevlilerinin
2574 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda (1981) belirtilen net bir görev tanımının olmayışı ve Şahin'in (2013) de
vurguladığı gibi akademik ilerlemeleri sırasında onlara ayrılan kısıtlı kadrolar araştırma görevlilerini mobbing
yaşantılarına açık hale getirmektedir. Bu nedenle araştırma kapsamında araştırma görevlilerinin mobbing algılarına ilişkin yaşantıları ve mobbing’in akademik ve psiko-sosyal hayatlarına yansımaları incelenmiştir.Araştırma
nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, olayların ve durumların doğal ortamlarında gözlendiği bir araştırma türüdür. Nitel araştırma, insanların
olaylara ne tür anlamlar yükledikleri sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmacıların esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden değerlendirmesini gerektirir. (Dey, 1993; Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim
deseni, aslında bildiğimiz fakat açıklamada bulunurken bilimsel bulgulara dayalı olarak net söylemler üretemediğimiz olguları inceler (Yaman, 2010). Olgubilim, bir diğer adıyla fenomenolojik yaklaşım, günlük yaşamda karşılaştığımız olgular hakkında derinlemesine bir bakış açısı kazanmamamızı sağlar. (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Örneklemin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve bu kapsamda sekiz araştırma görevlisi ile görüşülmüştür. Çalışma grubunu belirlerken oluşturulan ölçütler; araştırma görevlisi olmak, mobbing'e ilişkin bir yaşantısı
olduğunu tanımlamak ve A fakültesinde görev yapmaktır. Araştırma görevlilerinin mobbing algılarına ilişkin yaşantılarını ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma grubu ile yapılan
görüşme sırasında ses kaydı alınmış, daha sonra ses kayıtları yazıya geçirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılması planlanmıştır. İçerik analizinde toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmak hedeflenir. Bu amaçla sırasıyla toplanan verilerin kavramsallaştırılması, ortaya çıkan kavramların düzenlenmesi ve bu kavramlara ilişkin temaların oluşturulması sağlanır. Sonuç olarak kavramlardan temalara ulaşılır ve
bu temalar araştırılan olguyu daha anlaşılır hale getirirler (Yıldırım ve Şimşek, 2008).Bu araştırma sonucunda
araştırma görevlilerinin mobbing'e ilişkin algılarının ortaya koyulabileceği, mobbing deneyimlerinin onların akademik yaşamlarını, fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını, günlük yaşamlarını ne şekilde etkilediğinin belirlenebileceği düşünülmektedir.
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarısının Yordayıcıları
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Üniversiteler toplumun geleceğinin yapılanmasında önemli etkileri olan kurumlardandır. Üniversite öğrencilerinin
bu kurumlarda en iyi şekilde yetişmeleri ve kendilerini geliştirmeleri genel olarak toplumun ilerlemesine katkıda
bulunabilir. Toplumda bireylerin eğitilmelerinde üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri önemli misyona sahiptirler.
Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen değişkenleri ortaya
koymak bu öğrencilerin akademik başarılarının anlaşılmasında ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılmasında etkili olabilir. Örneğin, Topçu ve Uzundumlu (2012) tarafından yapılan bir çalışmada öğrenme ortamındaki fiziksel yetersizliklerin öğrencinin başarısını olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Buluş, Duru,
Balkıs ve Duru (2011) tarafından Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle yapılan başka bir çalışmada, derin bilişsel öğrenme stratejileri ile sınıf, cinsiyet ve yaş gibi bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordadığı görülmüştür. Bununla birlikte, Atılgan (1998) tarafından 518 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışma
sonucunda, sıkıcı derslere çalışmak için kendini zorlama, derslere planlı olarak çalışma, ders çalışmayı planlamada
güçlük çekme, ders çalışırken zamanı etkinlikle kullanma, aranılan yardımcı kaynağın sağlanmasında üniversite
kütüphanesinin yeterliliğine inanma konusunda başarılı öğrenciler ile başarısız öğrenciler arasında anlamlı bir fark
olduğu saptanmıştır. Demirtaş ve Özer (2007) tarafından son sınıfta öğrenim göre Eğitim Fakültesi öğrencileriyle
yapılan araştırmada, öğrencilerinin zaman yönetimim becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi ortaya konmuştur.
Akademik başarıyı etkileyen bireysel etmenlerin yanı sıra öğrencinin akademik başarısı ile ilişkisi ele alınan e bir
diğer değişken aile desteğidir. Ailenin beklentisi, desteği, uygun çalışma koşullarını sağlaması ve öğrenciye rehberlik etmesi de öğrenci başarısını etkileyen faktörlerdendir (Savaş, Taş ve Duru, 2010). Üniversite öğrencilerinin
başarı durumlarını ele alan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmalarda genellikle öğrencilerin kişisel özellikleri ve
diğer bireysel etmenler, çevresel koşullar (üniversite, toplum ve aile gibi) ve öğrencilerin önceki akademik yaşantıları gibi değişkenlerin ele alındığı görülmektedir (Atılgan, 1998; Demirtaş ve Özer, 2007; Bahar, Özen ve Gülaçtı, 2009; Savaş, Taş ve Duru, 2010; Bluluş, Duru, Balkıs ve Duru, 2011; Topçu ve Uzundumlu, 2012). Buradan
hareketle bu araştırmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
akademik başarılarını yordayan değişkenleri ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında akademik başarının yordayıcıları olarak “aile desteği, arkadaş ilişkileri, ders çalışma alışkanlığı, ders sorumlularına ilişkin değerlendirmeler,
öğretim yöntem ve süreçlerine ilişkin değerlendirmeler, öğrenme ortamının uygunluk derecesi, akademik danışmanlık hizmetlerine ilişkin değerlendirme, üniversite tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet derecesi” değişkenleri ele alınmıştır. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin akademik başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile üniversite yöneticileri tarafından başarıyı olumlu yönde etkileyen faktörleri destekleyen; olumsuz faktörleri ise ortadan kaldırmaya yönelik eğitim-öğretim odaklı politikalar oluşturulabilir. Ayrıca üniversite kaynakları
bu politikalar doğrultusunda doğru şekilde yönlendirilebilir. Ayrıca üniversitede öğretim üyelerinin de öğrenci
başarısını etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olması, öğretim üyesinin kendi olanakları ölçüsünde öğrencilere
akademik yönden daha destekleyici bir ortam sunmasına katkı sağlayabilir. Aynı zamanda, bu araştırmanın sonuçlarıyla, öğrencilerin kendi başarılarını etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve böylece akademik
başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerle başa çıkmalarında onlara katkıda bulunulabilir. Öğrenciler kendilerini başarılarında etkili olan faktörler açısından değerlendirebilir, bu değerlendirmeye göre kendi alışkanlıklsrını
ve ilişkilerinin yeniden düzenleyebilirler. Ayrıca öğrenciler akademik başarılarını artırmaya yönelik üniversite
kaynaklarından ve çevrelerindeki olası kaynaklardan daha fazla yararlanmaya yönelebilirler.
Bu araştırmanın örneklemini, 2013 –2014 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
gören 432 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 347’si (% 80,3) kadın ve 59’u (% 13,7) erkektir. Bu
öğrencilerin 26’sı (%6) ise cinsiyet belirtmemişlerdir. Aynı zamanda, bu öğrencilerin 104’ü (%24,1) birinci sınıf;
86’sı (%19,9) ikinci sınıf; 94’ü (%21,8) üçüncü sınıf ve 98’si (%22,7) dördüncü sınıf öğrencisidir. Bu öğrencilerin
50’si (%11,6) ise sınıf düzeyi belirtmemişlerdir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler, bilgisayar ortamına girildikten sonra gerekli veri ayıklama işlemleri yapılmıştır. veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Betimsel nitelikte olan
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bu çalışmada akademik başarının yordayıcılarını ortaya koymak için çoklu regresyon analiz yöntemlerinden aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldırım, Kelecioğlu, Seferoğlu, Keklik,
Haskan-Avcı ve ark. (2014) tarafından geliştirilen ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan ölçekler kullanılmıştır.
Üniversite Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği (ÜHMÖ): ÜHMÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ÜHMÖ, 19 maddeden oluşan, beş faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri
.390 ile .630 arasında değişmektedir. ÜHMÖ, toplam varyansın % 50.385’ini açıklamaktadır. ÜHMÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .823 bulunmuştur. Aile İlişkileri Ölçeği (AİÖ): AİÖ’nün geçerliği açıklayıcı
faktör analizi ile incelenmiştir. AİÖ, yedi maddeden oluşan, iki faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .580 ile .792 arasında değişmektedir. AİÖ, toplam varyansın % 55.480’ini açıklamaktadır.
AİÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .791 bulunmuştur. Arkadaş İlişkileri Ölçeği (ARÖ): ARÖ’nün
geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ARÖ, 12 maddeden oluşan, üç faktörlü bir yapıya sahiptir.
Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .560 ile .858 arasında değişmektedir. ARÖ, toplam varyansın %
63.948’ini açıklamaktadır. ARÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .856 bulunmuştur. Ders Çalışma
Alışkanlıkları Ölçeği (DÇAÖ): DÇAÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. DÇAÖ, 13 maddeden oluşan, dört faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .455 ile .777 arasında
değişmektedir. DÇAÖ, toplam varyansın % 54.741’ini açıklamaktadır. DÇAÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı ise .825 bulunmuştur. Ders Sorumlularını Değerlendirme Ölçeği (DSDÖ): DSDÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. DSDÖ, 20 maddeden oluşan, üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan
maddelerin faktör yükleri .448 ile .752 arasında değişmektedir. DSDÖ, toplam varyansın % 51.536’sını açıklamaktadır. DSDÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .920 bulunmuştur. Öğretim Yöntem ve Süreçlerini
Değerlendirme Ölçeği (ÖYDÖ): ÖYDÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ÖYDÖ, 11 maddeden oluşan, iki faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .434 ile .761 arasında
değişmektedir. ÖYDÖ, toplam varyansın % 51.407’sini açıklamaktadır. ÖYDÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı ise .783 bulunmuştur. Öğrenme Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ÖODÖ): ÖODÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ÖODÖ, 9 maddeden oluşan, beş faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan
maddelerin faktör yükleri .512 ile .814 arasında değişmektedir. ÖODÖ, toplam varyansın % 50.414’ünü açıklamaktadır. ÖODÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .785 bulunmuştur. Akademik Danışmanlık Desteği
Ölçeği (ADDÖ): ADDÖ’nün geçerliği açıklayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. ADDÖ, 14 maddeden oluşan, beş
faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .542 ile .820 arasında değişmektedir.
ADDÖ, toplam varyansın % 63.144’ünü açıklamaktadır. ADDÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .946
bulunmuştur. Kişisel Bilgi Formu: Çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerini ve sınıf düzeylerini belirlemek amacıyla
araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Aşamalı regresyon analizi yönteminde akademik başarıyı anlamlı olarak yordamayan “üniversite tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet derecesi, arkadaş ilişkileri, ders sorumlularına ilişkin değerlendirmeler, akademik
danışmanlık hizmetlerine ilişkin değerlendirme” değişkenlerini analize alınmamıştır. Buna karşın, “öğrenme ortamının uygunluk derecesi, öğretim yöntem ve süreçlerine ilişkin değerlendirmeler, ders çalışma alışkanlığı ve aile
desteği” değişkenleri aşamalı regresyon analiz sürecinde işlem görmüştür. “Öğrenme ortamının uygunluk derecesi,
öğretim yöntem ve süreçlerine ilişkin değerlendirmeler, ders çalışma alışkanlığı ve aile desteği” değişkenleri birlikte öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin toplam varyansın %17’sini açıklamaktadır (R=0,407; R²=0,165; p
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Üniversitelerin eğitim-öğretim çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerinin bilimsel olarak ele alınıp tespit edilmesi
hem üniversitelerin kendi gelişimleri açısından hem de ülkede her yıl yeni kurulan çok sayıdaki üniversitelere
öncülük etmeleri açısından son derece önemlidir. Bunu gerçekleştirmenin en kritik yollarından bir tanesi üniversitelerdeki öğrenci kitlelerinin akademik başarısını incelemektir. Öğrenci başarı-başarısızlık durumu; not ortalaması, üniversitede öğrenim görülen süre, üniversiteye kaydolan ve mezun olan öğrenci sayısı verilerine dayanarak,
veliler, üniversite öğretim elemanları ve akranlar gibi öğrenci dışındaki bireylerin bilgisine başvurularak da ele
alınabileceği gibi konunun özneleri olan öğrencilerin algıları ve öğretim elemanlarının düşüncelerini ifade edebilecekleri nitel veri toplama araçlarından elde edilen bilgiler referans alınarak da incelenebilir, böylece üniversitedeki eğitim-öğretim ortamı ve süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiye ulaşılabilir. Literatürdeki bu konuyla ilgili sınırlı
sayıda nitel çalışma bulunmaktadır. Yapılan nitel çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarısızlığının nedenleri çeşitlenmektedir. İncelenen çalışmalarda akademik başarısızlık nedenlerinin öğretim elemanlarının
politik görüş ayrılığı gütmesi, okuduğu programa üniversiteye başvuru sürecinde yanlış bir tercih yapılması sonucu
girilmiş olması, barınma ve ekonomik yetersizlikler, üniversitenin alt yapı yetersizliği ile yönetimsizlik ve ezberci
eğitim (Yapıcı, 2003), ders sorumlusunun derse ilgi çekememesi ve dersi sevdirmemesi, ders kazanımlarının anlamlı olmaması, öğrencilerin ders konularına ilgi duymamaları ve dersin içeriğinin anlamayı sağlayacak şekilde
düzenlenmemesinden (Özdiyar, 2008) kaynaklandığı belirtilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi literatürde öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını inceleyen sınırlı sayıda nitel çalışma olduğu ve bu çalışmalarda ele alınan değişkenlerin kapsamlı olmaması nedeniyle söz konusu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası
veriler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin yükseköğretim için yapmış olduğu harcamalar bakımından gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı, sınırlı kaynaklara sahip olan bir üniversitenin bu kaynakları rasyonel ve verimli kullanması gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla, bu araştırma ile üniversite yönetimlerinin kendi kaynaklarını doğru bir
şekilde yönlendirmelerine katkıda bulunulabilir. Söz konusu araştırmanın sonuçlarından öğrencilerin kendileri
başta olmak üzere, öğrencilerle ilgili olan herkes yararlanabilecektir. Çalışmanın yapıldığı üniversitenin yöneticileri, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkileyen faktörleri destekleyen; olumsuz faktörleri ise ortan
kaldırmaya yönelik eğitim-öğretim odaklı politikalar oluşturabilirler. Bu nedenlerden dolayı, çalışma kapsamında
üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarından nitel veri toplama yollarıyla elde edilen bilgilerle üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu çalışmanın katılımcılarını, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 84 öğrenci ve görev yapan 137 öğretim elemanı oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58’i kadın, % 42’si erkektir ve %23’ü birinci sınıf, %29’u ikinci sınıf, %20’si üçüncü sınıf ve %18’i
dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğretim elemanlarının da aynı oranda %58’i kadın, %42’si erkektir ve %39’u profesör, %28’i doçent, %18’i yardımcı doçent, %9’u öğretim görevlisi, %3’ü araştırma görevlisi, %1’i ise okutman
olarak görev yapmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla, araştırmacılar tarafından öğrenciler ve öğretim elemanları için birbiriyle paralellik gösteren ve her biri sekiz adet açık uçlu sorudan oluşan iki ayrı yapılandırılmış
soru formu hazırlanmıştır. Bu formlar, daha önceden belirlenen sekiz boyut (tema) olan “aile desteği, arkadaş
ilişkileri, ders çalışma alışkanlığı, ders sorumlularına ilişkin değerlendirmeler, öğretim ortamının uygunluk derecesi, öğretim yöntem ve sürecine ilişkin değerlendirmeler, akademik danışmanlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler, üniversite tarafından sunulan hizmetlerden memnuniyet” kapsamında oluşturulmuş; formları dolduran öğrencilerden ve öğretim elemanlarından bu temalar çerçevesinde öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyen faktörleri sıralamaları yönünde görüş alınmıştır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının soru formlarına verdikleri yanıtlar çerçevesinde verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, elde
edilen veriler belirlenen temalara göre anlamlı ve mantıklı bir şekilde bir araya getirilerek özetlenmiş, bulgular
tanımlanarak yorumlanmıştır.Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre akademik başarısızlığın altında yatan nedenlerden a. aile, b. arkadaşlar, c. çalışma alışkanlıkları, d. ders sorumluları, e. öğretim ortamı, f.
öğretim yöntem ve süreci, g. akademik danışmanlık h. üniversitede sunulan hizmetler boyutları altında en fazla
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frekans alan ilk üç faktör sırasıyla sunulmuştur. Öğrenciler, aileden kaynaklanan faktörleri maddi durum, aileye
uzaklık ve ailede geçimsizlik; öğretim elemanları, maddi durum, ebeveynle iletişim ve ailede geçimsizliği ilk üç
faktör arasında görmüştür. Öğrenciler, arkadaşlarından kaynaklanan faktörleri iletişim sorunları, arkadaşlara ayrılan zaman ve yanlış arkadaşı; öğretim elemanları yanlış arkadaş, iletişim sorunları ve dışlanmayı ilk üç faktör
arasında belirtmişlerdir. Öğrenciler, çalışma alışkanlıklarından kaynaklanan faktörlerden düzenli çalışmama, dikkat dağınıklığı ve ertelemeyi; öğretim elemanları ezberleme, düzenli çalışmama ve ertelemeyi ilk üç faktör arasında görmüştür. Öğrenciler, ders sorumlularından kaynaklanan faktörlerden ders içeriği, sınav değerlendirme ve
ölçme ve değerlendirmeyi; öğretim elemanları kıdem, sınav değerlendirme ve ders içeriğini ilk üç faktör arasında
görmüştür. Öğrenciler, öğretim ortamından kaynaklanan faktörlerden, kalabalık sınıf, yetersiz teknolojik donanım
ve yetersiz ders araç-gereçlerini; öğretim elemanları da kalabalık sınıf, yetersiz teknolojik donanım ve fiziksel
koşulları ilk üç faktör arasında belirtmiştir. Öğrenci ve öğretim elemanları, öğretim yöntem ve sürecinden kaynaklanan faktörlerden kaynaklar, uygulamalar ile yöntem ve tekniği ilk üç faktör arasında görmüştür. Öğrenciler,
akademik danışmanlıktan kaynaklanan ve akademik başarılarını olumsuz etkileyen faktörlerden iletişim, yönlendirme ve ilgiyi; öğretim elemanları görüşme saati, bilgi/bilgilendirme ve ilgiyi ilk üç faktör arasında sıralamıştır.
Öğrenciler, üniversitede sunulan hizmetlerden kaynaklanan faktörlerden ulaşım, spor/ kültür etkinlikleri ve bursu;
öğretim elemanları ise öğrencilerden farklı olarak spor/ kültür etkinlikleri yerine barınmayı ilk üç faktör arasında
belirtmişlerdir.
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Okul Öncesi Öğretmen Eğitiminde Performans Geribildirimi
Arş. Gör. Fadime İŞCEN KARASU
Cumhuriyet Üniversitesi

Eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren öğretmenlerden etkili öğretim ortamları yaratmaları, sınıflarındaki
farklı özelliklere sahip tüm çocukların gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaları beklenmektedir. Bu nedenle
öğretmenlere hizmet öncesinde ve mesleğe başladıklarında etkili öğretim ve yönetim stratejileri konularında bilgi,
beceri, deneyim fırsatları sunulmalıdır (Cavanaough, 2013). Öğretmen eğitimi programları incelendiğinde sunulan
eğitimlerin genellikle kuramsal bilgi aktarımına dayalı olduğu ve öğrenilen bilgilerin sınıf ortamında kullanımına
olanak vermede sınırlı kaldığı görülmektedir (Casey ve McWilliam, 2008). Bu nedenle son yıllarda öğretmen
yetişme ile ilgili çalışmalarda etkili öğretmen eğitimi programlarının özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu
programlar incelendiğinde, öğretmenlere çeşitli stratejilerin öğretiminde sözel anlatım, yazılı materyal kullanma
gibi geleneksel bilgi aktarımının yanında rol oynama, tartışma grupları oluşturma, işbirlikçi öğrenme, doğrudan
deneyim sağlama, danışmalık ve geribildirim verme gibi yöntemlerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Gettinger, Stoiber, Goetz ve Caspe, 1999; Schepis, Reid, Ownbey ve Parsons, 2001). Öğretmenlerin öğrendikleri yeni
stratejileri sınıflarında kullanmalarını sağlayarak öğretmen davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan araştırmacılar
tarafından etkisi araştırılan ve umut vadettiği görülen öğretmen eğitimi yöntemlerinden birisi Performans Geribildirimidir (PG). Bir tür yetişkin eğitimi yöntemi olarak tanımlanabilen PG, restoran, hastane gibi çeşitli kuruluşlarda personel eğitimde etkili olarak kullanılmaktadır (Austin, Weatherly ve Gravina, 2005; Babcock, Sulzer-Azaroff, Sanderson ve Scibak, 1992). PG, genellikle bir mesleki gelişim etkinliğini takiben bir personelde değiştirilmesi hedeflenen davranışın mevcut performansı hakkında ya da bir personelin bir müdahaleyi planlandığı gibi
uygulanma derecesi hakkında, personele sağlanan bilgi olarak tanımlanabilir (Arco, 2008; Barton, Kinder, Casey
ve Artman, 2011). PG, türü, zamanı, yoğunluğu, kaynağı ve içeriğine göre farklılaşmaktadır (Barton ve diğ., 2011;
Casey ve McWilliam, 2010): PG’nin türü; sözel, yazılı, grafiksel, elektronik posta yoluyla, bir odyo sistemiyle
işitsel olabilir. PG zamanı; geribildirimin, hedef davranışın performansı sırasında anında ya da daha sonra gecikmeli olarak sunulmasıyla ilgilidir. PG’nin yoğunluğu; geribildirimin, günlük, haftalık, aylık sıklıklarla sunulmasıyla ilgilidir. PG kaynağı; araştırmacılar, meslektaşlar, danışmanlar, yöneticiler olabilir. PG içeriği ise; veriye
dayalı, destekleyici ve düzeltici olabilir. Dünyada öğretmen eğitiminde PG’nin etkisini inceleyen araştırmaların
1990’ların sonlarından itibaren hızlandığı görülmektedir. Bu araştırmalarda farklı eğitim düzeylerinde çalışan öğretmenlere çeşitli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir (Hall, Grundon, Pope, Romero, 2009; Mortenson
ve Witt, 1998). Ancak, okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan eğitim programlarında PG’nin bir müdahale yöntemi olarak kullanılması son birkaç yılda başlamıştır (Artman-Meeker, Hemmeter, 2012; Traub, 2010). Ülkemizde
ise, PG’ye dayalı öğretmen eğitimi programlarının etkisinin incelendiği üç araştırmaya rastlanmaktadır (Akalın,
2012; Erbaş ve Yücesoy, 2002; Timuçin, 2008) . Bu araştırmalarda özel eğitim öğretmen adaylarına ve kaynaştırma sınıflarındaki ilkokul öğretmenlerine çeşitli becerilerin kazandırılması hedeflenmiş ve öğretmen davranışlarında istenen değişiklikleri sağlamada PG’nin etkili bir müdahale olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de okul öncesi
öğretmen eğitiminde PG ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi
ortamlarda çalışan öğretmenlere çeşitli becerilerin kazandırılmasında performans geribildirimine dayalı müdahalelerin etkililiğini araştıran çalışmaları gözden geçirip elde edilen bilgiler doğrultusunda okul öncesi öğretmen
eğitiminde performans geribildiriminin özelliklerini ortaya koyarak uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik öneriler geliştirmektir.
Okul öncesi öğretmen eğitiminde PG’nin etkililiğini araştıran çalışmalar betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir.
Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanması olarak
tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışma kapsamına alınacak araştırmalar belirlenirken (a) çalışmaların
yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale olması, (b) makalelerin hakemli bir dergide yayınlanmış olması (c)
İngilizce olması (d) deneysel veya yarı deneysel çalışma olması ve (e) tam metin olarak yayınlanmış olması ölçütleri temel alınmıştır. Mümkün oldukça çok sayıda araştırmaya ulaşmak amacıyla herhangi bir yıl sınırlamasına
gidilmemiştir. Araştırmalara ulaşmak amacıyla çevrimiçi akademik veri tabanlarında performans geribildirimi,
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geribildirim, danışmanlık, koçluk yapma, öğretmen eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, hizmet öncesi eğitim, hizmet içi eğitim anahtar kelimeleri tek başlarına ya da birlikte kullanılarak tarama yapılmıştır. Ayrıca bu anahtar
kelimeler ile elde edilen araştırmaların kaynakçalarından da yararlanarak belirlenen ölçütleri karşılayan araştırmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz sürecinde, taramalar sonucunda elde edilen araştırmalar, katılımcılar,
ortam, araştırma deseni, bağımlı değişkenler, PG türü, zamanı, yoğunluğu, kaynağı ve içeriği, çocuk çıktıları ve
araştırma bulguları açısından değerlendirilmiştir. Belirtilen bu temalar doğrultusunda bir veri toplama formu hazırlanmış, araştırmalar okunarak gerekli bilgiler bu forma kaydedilmiştir. Veri toplama aracıyla elde edilen bilgiler
betimsel olarak özetlenmiştir. Betimsel özetlemeleri desteklemek amacıyla frekans ve yüzde hesaplarından da yararlanılmıştır.
İncelenen araştırmalarda, PG etkililiğinin genellikle özel gereksinimli çocuklarla veya problem davranış sergileyen, akademik becerilerde sınırlılıkları olan risk grubundaki çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerin eğitiminde araştırıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların önemli çoğunluğunda tek denekli araştırma modelleri kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerine kazandırılması hedeflenen stratejiler özellikle geçişleri planlama, övgü sunma,
ön düzeltme yapma gibi sınıftaki tüm çocuklara olumlu davranış desteği sağlayan, problem davranışların ortaya
çıkmasını önleyen ve daha yoğun müdahalelere olan gereksinimleri azaltan önleyici stratejilerdir. Araştırmalarda,
gözlenen davranışların elektronik posta yoluyla özetlendiği PG türü sıklıkla kullanılmaktadır. Davranış gözlemlendikten sonraki ilk yirmi dört saat içinde sunulan geribildirimin etkisi araştırılan en sık PG zamanı olduğu görülmektedir. Öğretmen davranışlarının haftada 2-3 kez gözlenerek performansa ilişkin geribildirim verildiği PG
yoğunluğunun etkisi sıklıkla değerlendirilmektedir. PG sunan kişiler yani PG kaynağı çoğunlukla araştırmacılardır. Hedef davranışın sergileme düzeyine ilişkin sayısal veriye dayalı geribildirim vermeyi içeren PG yaygın kullanılmaktadır. PG’ye dayalı öğretmen eğitimi programlarının çocuk çıktıları üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar sınırlıdır. Son olarak, incelenen araştırma bulgularına göre PG, öğretmenlerin eğitim programlarında kazandıkları bilgi ve becerileri sınıflarında uygulayabilmelerine, genellemelerine olanak veren etkili bir yöntemdir.
Araştırma sonuçlarından hareketle; farklı geribildirim türlerinin, zamanlarının, yoğunluklarının, kaynaklarının ve
içeriklerinin etkililiklerini karşılaştırılan çalışmaların tasarlanması, PG’nin çocuk çıktıları üzerindeki değişikleri
inceleyen daha fazla çalışma yürütülmesi gibi ileri araştırmalara öneriler sunulabilir.
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Theory and practice of psychology have much to say about stress, anxiety and fear and they have little to say about
courage in general, competitive activities, games and sport courage in particular (Konter & Ng, 2012; Corlett,
2002). Courage has been a very intriguing area for human action and athletic endeavors but it had little scientific
attention for researchers as well as practitioners (Konter, Ng and Bayansalduz, 2013). Courage was argued by
early philosophers as a basic human virtue and an important part of excellent character (Corlett, 2002). Therefore
using courage concept through sports and games education could be an important tool to help individuals’ character
qualities, physical, cognitive, emotional, social, ethical development including various motoric, technical, tactical
and psychological factors. Physical education teachers, coaches, students and athletes at schools and clubs often
talk about courage in relation to health, satisfaction, success and performance (for example, Konter & Toros, 2013;
Pury & Hensel, 2010; Woodard, 2004). Participation in games and sports are anecdotally believed to increase
those mentioned variables with not much scientific research evidence measuring courage in games and sports. The
exact nature of the relationship and causation between sport courage perceptions, indoor and outdoor games are
still unclear. More research is needed regarding how courage perception is involved in games and sports in physical
education, movement and games education classes and sport clubs including different age groups, skill levels,
experience and gender. Measuring courage scientifically in games and sports has begun recently (Konter & Ng,
2012; Konter, Ng & Bayansalduz, 2013) and for this reason there is a research void in this specific domain. Courage could be used as a tool to manage and overcome anxiety, stress, pressure and fear in competitive activities
and sports (Corlett, 2002). Athletes have been known to display many forms of courage by virtue of their basic
human behavior, intellectual, cognitive, physical, emotional and social fortitude, and resolve while taking care of
their opponents (sportsmanship). In addition, athletes who performed their best breaking records, took relatively
high risks and challenged with their strong opponents in stressful situations, are all exemplars of courage (Konter,
2012). Therefore, purpose of this study was to examine the effects of indoor and outdoor games on the sport
courage perceptions. Pre-test and post-test groups design were applied in this research. Candidates of pre-school
teachers were selected as an experimental group of outdoor games. In addition, candidates of primary school teachers were appointed as an experimental group of indoor games. Data were collected from 88 candidates of
primary school classroom teachers aged 18 to 24 (M= 19.78 ± 1.10 yrs; 27 male, 61 female) and 142 candidates
of pre-school teachers aged 19 to 35 (M= 21.15 ± 2.02 yrs; 17 male, 125 female). Candidates of primary school
classroom teachers and preschool teachers were administered the Sport Courage Scale-31 (SCS-31) with the personal information form to collect pre-test and post-test data between 10 weeks interval. Indicated candidates were
participated different types of games including competitive games, cooperative games and combination of them
for an hour each week over the 10 weeks period. Sport courage was defined as a; “natural and developed, interactional and perceptual concept between person and situation, and the task at hand that enables person to move in
competence, mastery, determination, assertiveness, venturesome and sacrificial (altruistic) behaviour on voluntary
basis and in danger(ous) circumstances” (Konter, 2013, p.966)” and SCS-31 was built measuring five factors of
courage consisting of Mastery-MT (Self-Confidence), Determination-DT, Assertiveness-AT, Venturesome-VS
(Coping With Fear), and Self-Sacrifice Behavior-SB (Altruistic Behavior) with good psychometric reliability and
validity results (Konter & Ng, 2012), and this scale was recently applied in association football and 10-12 years
old children (Konter & Toros, 2013; Konter, Ng & Bayansalduz, 2013). Collected data was analyzed by pairedSamples T-Test and revealed a significant deference between pre-test and post-test scores of the each group related
to Assertiveness factor (candidates of primary school classroom teachers, p<0.004 and pre-school teachers,
p<0.001) and total courage score (candidates of primary school classroom teachers, p<0.008 and pre-school teachers, p<0.08 which is close to significance). These results indicated that an hour weekly educational games practice
over ten weeks increased the Assertiveness and the Total Courage scores of the both groups of participants, preschool teachers and primary school teachers. Analyses also showed that Self-Sacrificial Behavior goes down in 10
weeks interval when especially comparing the pre-test and post-test scores of pre-school teacher candidates
(p<0.004). This is an interesting result that playing open field games negatively affect participants Self-Sacrificial
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Behavior. This might be important results as regard with developing self-regulation skills, social emotional learning or self-control behavior in dangerous circumstances. However, it is too early to generalize this finding. More
research is obviously needed for more certain conclusion. In addition, comparison of the both groups revealed no
significant difference. Results generally indicated that application of indoor and outdoor games for 10 weeks period (an hour each week) significantly affected the Assertiveness level of each group in itself but not between the
group. In other words, playing indoor or outdoor games for an hour each week over ten weeks generate the same
similar results. Therefore, it seems important for teacher candidates to participate in indoor or outdoor games for
an hour each week for ten weeks period to increase their Assertiveness. A number of students have problems being
assertive to ask for their rights and showing submissive behaviors. Various researches indicate the importance of
assertiveness related to health, satisfaction, success and performance. Results of the present research supports the
assertive findings related to Courage in general and Assertiveness in particular. Therefore, physical activities,
exercises, sports, physical education, games and movement classes could be a beneficial tool to increase assertiveness of individuals as a part of their courage perception. More research is needed to have more conclusive
results. Future researchers can use more than ten weeks intervals for the groups of different games including different types of control groups.
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Courage has been a very intriguing area for human action and athletic endeavors but it had little scientific attention
for researchers as well as practitioners (Konter & Ng, 2012; Konter, Ng & Bayansalduz, 2013). The exact nature
of the relationship and causation between sport courage perceptions, sport participation and being introvert or
extravert are still unclear. Therefore, purpose of this study was to examine the courage of physical education
teaching and sports coaching candidate university students in relation to their sport participation and perception of
being introvert or extrovert. Method: Participants of this research was 265 university students who consists of 155
(58.5%) males and 110 (41.5%) females studying at two state university in Turkey. 170 (64.2%) students were
studying at the Department of Physical Education and Sports Teaching and 95 (35.8%) of them were from the
Department of Sports Coaching. 47 (17.7%) students were in their 1st year, 82 (30.9%) students were in the 2nd
year, 109 (41.1%) students were in the 3rd year and 12 (4.5%) participants were stated to be in their 4th year of
university study. Mean age of the students were determined to be 20.99±2.11. Participants were selected by convenience sampling method. Students demographic characteristics were determined by some questions about age,
gender, year of study and department. Students’ participation in sport and exercise was also determined by asking
them about “their regular sport participation”, “their regular sport/exercise/game participation before the age 10”
and “self-description of being introvert or extravert. Sport Courage Scale: Participants’ courage was measured by
Sport Courage Scale which was developed by Konter and Ng (2012). The scale has 31 items and 5 sub dimensions
which are Mastery (Self-Confidence), Determination, Assertiveness, Venturesome (Coping With Fear, Risk Taking), and Self-Sacrifice Behaviour (Altruism). The scale is 5 point Likert scale and the answers range from 1
(completely disagree) to 5 (completely agree). Exploratory and final Confirmatory Factor Analyses of the SCS-31
suggested a good fit: χ2(429) = 584.32, p < .01, CFI = .93, TLI = .93, RMSEA= .03, SRMR = .06. The reliability
of Cronbach alphas for scales scores were: DT = .82, MT = .82, AT = .72, VS = .72, SB = .61. Finally, using Intra
class Correlations calculated based on responses from 75 athletes, test-retest reliability of SCS scores were generally supported: DT = .73; MT = .77; AT = .67; VS = .74; SB = .62; total SCS = .82 (Konter & Ng, 2012). Data
was collected in the classrooms in face to face interactions. After informing the students about the purpose of the
research, it was also declared that participation was voluntary and all the data which would be obtained would be
used only for research purposes. The data was analysed by SPSS 17 program. Normality checked by KolmogorovSmirnov test. The difference according the groups was analysed by Kruskal-Wallis Test. Level of significance was
determined to be .05. Follow up comparisons for the significant Kruskal-Wallis Test results were performed by
Mann-Whitney U test. Results indicated a number of significant results: a) Regular sport participant males have
higher mastery scores than both males and females who do not regularly participate in sports. In addition, regular
sport participant females have higher mastery points than non-regular sport participant females. Moreover, nonregular sport participant males have higher mastery scores than non-regular sport participant females. b) Regular
sport participant males have higher determination scores than both males and females who do not regularly participate in sports. c) Regular sport participant males have also higher assertiveness scores than both males and
females who do not regularly participate in sports. d) Scores on self-sacrifice behaviour showed that males who
participate regular sports have higher scores than males who do not, and regular sports participant females have
higher scores than males who do not practice regular sports. Non-regular sport participant females have higher
scores compared to non-regular sport participant males. e) Examining total courage scores according to regular
sport participation showed that regular sport participant males have higher scores than non-regular sport participant
males and females. Also, regular sport participant females have higher total courage scores than non-regular sport
participant females. f) Data revealed significant differences in assertiveness, self-sacrifice behaviour and total courage scores according to childhood sport participation (earlier than 10 years old). Childhood regular sport participant males have higher assertiveness scores than non-childhood sport participant males and females as well as
childhood regular sport participant females. Similarly, childhood regular sport participant males have higher selfsacrifice behaviour scores than non-childhood sport participant males. Also, childhood regular sports participant
females had higher scores in self-sacrifice behaviour compared to non-regular sport participant males. In addition,
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childhood regular sport participant males have higher total courage scores than non-regular sport participant males
and females. g) Extroverted males have higher mastery scores than introverted males and females, and extroverted
females. Extroverted females have higher mastery scores than introverted females. i) Extroverted males have higher determination scores than introverted males, introverted females and extroverted females, suggesting that being
extraverted contributes to higher determination score in males. j) Introverted males have lower assertiveness scores
compared to extraverted males and females. Extraverted males have higher assertiveness score than introverted
and extraverted females. Also, extraverted females have higher assertiveness score than introverted females. k)
Venturesome scores showed that extraverted males have higher venturesome scores compared to introverted males
and females. Similarly, extraverted females have higher venturesome scores than introverted males. l) Extraverted
males have higher total courage scores than introverted males and females and extraverted females. Similarly,
extraverted females have higher total courage scores than introverted males and females. Conclusion: The results,
in general, revealed significant differences between courage perception (mastery, determination, assertiveness,
self-sacrificial behaviour and total courage scores) of university PE. and Coaching Training students and their
current sport participation as well as their childhood sport participation (earlier than 10 years old). Regular sport
participation in childhood and later in life span appear to be an important asset to increase the courage perception
in relation to mastery, determination, assertiveness, self-sacrifice behaviour and total courage. Also, being extraverted seems to be important for higher perception of mastery, determination, assertiveness, venturesome and total
courage. Therefore, participation in sports can help individuals being more extrovert and increase their indicated
courage measures. More research is needed for more conclusive results. There is not many research findings related
to courage and sport participation considering personality variables. Future researchers can concentrate on the
different variables such as age, personality traits, psychological skills, skill level, motor activity and sport types,
economic income, family characteristics etc.
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Ruhsal uyum, kişide var olan özellikler ile içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu
ilişkiyi sürdürebilmesi şeklindedir (Yavuzer, 1999). Çocuklarda, yaş ve bireysel özelliklerin gerektirdiği bedensel,
devinimsel, zihinsel, cinsel, duygusal ve toplumsal yönden uyumlu davranışlar görülebildiği gibi (Altınköprü,
2003), çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, iç çatışmaların davranışa aktarılması sonucu ise uyumsuz
davranışlar da ( hırçınlık, saldırganlık, kavga vb) görülebilir (Yörükoğlu, 2008; Karataş, 2009: 28). Bu uyumsuzluklar, çocukların sosyal ve akademik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Oswald ve ark., 2001; Öner
ve Yılmaz, 2001; Sugai & Horner, 2002; İlhan ve Gencer, 2010: 138). Uyumsuz davranış düzeyi yüksek olan
çocukların, geleceğin ruhsal sorunlu yetişkinleri olabileceği düşüncesinden yola çıkarak çocuklardaki davranış
sorunlarının, ilkokul gibi erken bir dönemde ele alınması gerekliliği vardır (İlhan ve ark., 2011: 266). Çünkü günümüzde yetişkinlerde meydana gelen ruhsal uyum sorunları incelendiğinde bu tür sorunların kökenlerinin çocukluğa kadar uzandığı görülmektedir (Dirim, 2003; 8). Bu sebeple çocukların ruhsal uyum düzeylerini etkileyen
etmenlerin belirlenip, olumlu etmenlerin desteklenmesi ve çoğaltılması, çocukların uyum davranışlarının gelişmesine katkı sağladığı gibi uyumsuzluk davranışlarının ise azalmasına destek olacaktır. Çocuklarda ruhsal uyum düzeyini olumlu yönde etkileyen unsurların arasında spor ve oyun kavramı önemli bir yere sahiptir. Beden eğitimi
ve spor aktivitelerinin çocukların, neşeli ve mutlu vakit geçirmelerindeki (Güneş, 2003: 47-48), rolünün yanı sıra
ruh sağlığı açısından da yararları bilinmektedir (Karakaya ve ark. 2006: 162). Spor ve oyun vasıtası ile bireyler
günlük stres ve bunalımları aşabilir ve psikolojik, zihinsel bir rahatlama, dinlenme sağlayabilir (Açak, 2006: 19).
Bu noktadan hareketle eğitim sürecine giren bireylerin, bilişsel duyuşsal ve devinişsel gelişimi ile doğuştan getirdikleri özelliklerin farklılıklar gösterebileceği dikkate alınarak (Demirhan, 2006); özenle hazırlanan bir beden eğitimi ve spor programı çocuklara sunulduğunda, çocukluk çağındaki olası olumsuz davranışların üstesinden gelebilecek bir araç olarak düşünülebilir (İlhan ve Gencer, 2010). Bu çalışmanın amacı; düzenli olarak uygulanan
beden eğitimi ve spor aktivitelerinin çocukların ruhsal uyum düzeylerinde etkili olup olmadığının araştırılmasıdır.
Ayrıca araştırma grubunun farklı demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, algılanan gelir düzeyi) bakımından ruhsal
uyum düzeyleri incelenmiştir. Araştırma grubu; Ankara Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu’nda öğrenim gören 1011 yaş aralığındaki 80 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma, ön test - son test kontrol gruplu deneme modelinde
desenlenmiştir. Ruhsal uyum verileri uygulama programının başında ve sonunda araştırmaya katılan çocukların
anneleri aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma grubunun ön test verilerine göre yansız atama yaklaşımıyla ruhsal
uyum düzey yakınlığı gözetilerek gruplar (uygulama grubu n=40, kontrol grubu n=40) oluşturulmuştur. Gruplar
oluşturulurken öğrenciler hakkında kurum rehber öğretmenlerinin, öğrenci annelerinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği” (Gökler ve
Öktem, 1985) ve “Kişisel Bilgi Formu“ kullanılmıştır. Ölçek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, ruhsal uyumu değerlendirmek amacıyla uygulanan çeşitli
ölçeklerden ülkemizde geçerli olacak sorular seçilerek geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan
bir ölçektir. Prof. Dr. Bahar Gökler ve Prof. Dr. Psk. Ferhunde Öktem tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir.
Ölçek, her çocukta olabilecek ruhsal belirtileri içeren 32 maddeden oluşmaktadır. Her madde için "Yok", "Biraz",
"Çok" seçenekleri bulunmakta; puanlama, bu seçeneklerin karşılıkları olan 0,1,2 puanlar toplanarak yapılmaktadır.
Sunal (2002), yılında yaptığı araştırmasında, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeğinin güvenirliğini sınamıştır. Ölçeğin
geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı r=0,86’dır. Araştırma grubu olarak tanımladığımız, uygulama ve
kontrol gruplarındaki öğrencilerin annelerinden, toplanacak verilerin kullanılmasıyla ilgili izin alınmıştır. Araştırmadaki bağımsız değişken olan beden eğitimi ve spor aktiviteleri 3 alan uzmanı tarafından şekillendirilmiştir.
Program, uygulama grubu öğrencilerine haftada 4 gün, 2 saatlik süre ile 20 hafta boyunca uygulanmıştır. Program
içeriği; eşli ve gruplu eğitsel oyunlar, geleneksel çocuk oyunları, eğlenceli atletizm etkinlikleri ve çeşitli sportif
yarışmalardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 15.0
istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler yüzde ve frekans tabloları verilerek özetlenmiştir. Verilerin normal
dağılım gösterip göstermediği One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve verilerin normal dağılım
göstermediği tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için guruplar arasındaki farklılığın tespiti için
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nonparametric düzende Wilcoxon ve Mann-Whitney U testi ile Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bu çalışmada
hata düzeyi 0.05 ve 0.01 olarak alınmıştır. Araştırmanın bulguları ışığında, beden eğitimi ve spor aktivite programı
öncesi, uygulama ve kontrol grubunun ön test puan ortalamalarına göre; ruhsal uyum alt faktörleri olan nevrotik
ve davranış sorunları alanlarında grupların ön test değerlerinin karşılaştırmasında, gruplar arası benzerlik tespit
edilmiştir (p>0,05). Beden eğitimi ve spor aktivite programı uygulandıktan sonra, uygulama ve kontrol grubunun
ruhsal uyum alt faktörleri son test puan ortalamalarına göre; nevrotik ve davranış sorunları alanlarında grupların
son test değerlerinin karşılaştırmasında, uygulama grubunun lehine gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Program sonrasında ruhsal uyumun alt faktörleri olan nevrotik ve davranış sorun düzeyleri
bakımından, uygulama grubuyla, kontrol grubu arasında oluşan ve uygulama grubunun lehine olan farkın, düzenli
olarak uygulanan beden eğitimi ve spor aktiviteleri kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Uygulama grubunun ruhsal
uyum alt faktörleri ön test-son test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında, nevrotik ve davranış sorunları faktörlerinde, ön test-son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,01). Buna karşın kontrol
grubunun ruhsal uyum alt faktörleri ön test-son test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında, nevrotik ve davranış
sorunları faktörlerinde, ön test-son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Ayrıca
araştırma içerisinde öğrencilerin ruhsal uyum düzeyleri cinsiyet, aile gelir durumu ve yaş değişkenlerine bağlı
olarak da incelenmiştir. Uygulama ve kontrol grubu öğrencilerin ruhsal uyum alt faktörleri olan nevrotik ve davranış sorun düzeylerinin cinsiyet ve yaş değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür (p>0,05). Bunun yanında uygulama ve kontrol grubu öğrencilerin ruhsal uyum puan ruhsal uyum alt
faktörlerinden olan nevrotik sorun düzeylerinin aile gelir durumu değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna karşın öğrencilerin, ruhsal uyum alt faktörlerinden olan
davranış sorun düzeylerinin aile gelir durumu değişkenine bağlı olarak karşılaştırılmasında ise anlamlı bir farklılık
olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak, uygulama grubundaki öğrencilerin, kontrol grubundaki öğrencilere
nazaran ruhsal uyumsuzluklarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin, 10-11 yaş
grubu öğrencilerin ruhsal uyum düzeylerinde hipotezimiz doğrultusunda etki gösterdiği belirginleşmiştir. Bu bağlamda, düzenli olarak katılım gösterilen beden eğitimi ve spor aktivitelerinin, çocukların ruhsal uyumlarında
olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
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Instructor Sport Leadership Power Perception in Turkey: Scale Development and Initial Validation
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French and Raven (1959) defined power as relational factor, dependent on the relationship between two people,
including the agent (the individual seeking to influence change), and his or her target. French and Raven (1959)
also proposed a theoretical framework of the explanation of power in small-group behaviors that comprise of five
sources of leadership power. These sources are reward power, coercive power, legitimate power, expert power and
referent power It has been suggested in sports psychology literature that people in sport, such as coaches, sport
officials, players, and event spectators, could also possess the leadership powers (i.e., legitimate, expert, referent,
reward, and coercive) to influence the attitudes or behaviors of others in their socio-cultural environment (Wann,
Metcalf, Brewer & Whiteside, 2000). Therefore, the first instrument was developed to measure leadership power
in sport according to French and Raven’s leadership power framework, which is known as Power in Sport Questionnaires (PSQ; Wann et al., 2000). There are two versions of PSQ available to measure self-perception (PSQ-S;
Power in Sport Questionnaire –Self) and other perception (PSQ-O; Power in Sport Questionnaire-Other) of interpersonal power respectively (Wann et al., 2000). Nevertheless, PSQ is an English questionnaire originated from
North America (Wann et al., 2000), so problems might appear when PSQ was translated into other languages and
be used in non-English speaking countries (see Yang & Jowett, 2012). For example, Konter (2008a, 2009a) translated PSQ-S and PSQ-O into Turkish but some of the items appeared to be problematic which resulted in the poor
psychometric properties of the translated version of PSQ. Consequently, the translated version of the PSQ might
not be the best assessment tool for measuring leadership power in non-English speaking countries like Turkey,
and the present study thus aimed to develop a psychometric instrument to measure the perception of leadership
power for instructors (coaches and physical educators-PE) in Turkey. Therefore, the present study aims to develop
and validate an indigenous measurement, the Instructor Sport Leadership Power Perception Scale in Turkey
(ISLPS-Turkey). The sample comprised 30 coaches (M age = 42.50; male = 67 %), 30 PE teachers (M age = 37.50;
male = 60 %), and 30 university lecturers in sports coaching (M age = 40.50; male = 60 %) for the interview
sessions and discussions for the leadership power in sport. After 60 items had been generated according to the
literature, discussions and interviews related to sport leadership power for sport instructors, it was administered to
357 PE and sport instructors (M age = 37.53, SD=7.34; male = 72.3 %) with a relatively long sport instructor
experience (M experience=9.954, SD=7.54). Data collected by on line applying survey monkey and permission
was granted by coaches, teachers, and administrators. All the participants understood that the voluntary nature of
the participation, as well as their right to withdrawal. Based on the results of the interviews and discussions, together with the conceptualization of sport leadership power, a pool of 54 items in Turkish were constructed for describing sport instructors’ feelings and experiences regarding sport leadership power. In addition, the item pool included item 2, 5, 7, 10, 12, 14 of the PSQ-S (Wann et al, 2000) that were translated from the original English version
in previous studies (Konter, 2008, 2009a). The item pool was then reviewed by four specialists in sport psychology
who provided feedbacks about the face validity and comprehensiveness of the items about perception of leadership
powers in sport. 357 sport instructors’ data (collected by on line procedures) was randomly mixed and split two
independent samples for EFA and CFA. EFA was conducted 100 sport instructors aged between 25 and 56 (M age
= 37.81; SD=.25; male = 65 %), and CFA applied to another group of 257 sport instructors aged between 23 and
58 (M age = 37.42; SD=7.38; Male = 75.1 %). Findings: A five-factor model was extracted with the 67.03 % of
the total variance. Analysis of item content suggested that the extracted items could be represented by five dimensions: Reward Power- RWP, Coercive Power-CP, Legitimate Paver-LP, Expert Power-EP and Referent PowerRP The 5-factor model of the ISLPS-Turkey fitted very well to sample (df = 142; NNFI = .957; CFI = .964;
RMSEA = .018-.047; SRMR = .055). Therefore, the findings supported the structure of the ISLPS-Turkey. Croanbach Reliability of the ISLPS-Turkey’s factors are as follows: a=.83 for EP; a=.83 for LP; a=.82 for CP; a=.76
for RP, and a=.85 for RWP). Overall, the five factors extracted from the EFA and CFA supported the five salient
leadership powers as identified in the literatures, and also appeared to be a vital aspect of sport instructors’ interpersonal perceptions toward their athletes/students. Conceptually, the five leadership powers were evidenced by
the sound factorial structure, and internal reliability, a 19-item ISLPS-Turkey was thus emerged. In summary, the
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present research findings support the psychometric properties of the ISLPS-Turkey, and suggested that this maybe
a better instrument to be utilized for both research and practice within Turkish sports context comparing to other
measures (e.g., PSQ; Wann et al., 2000) which were originally derived from the western culture background.
However, scale validation is an ongoing process, there is ample scope for future research. First, as the ISLPSTurkey is an indigenous measurement that especially designed to capture the subtle aspects of leadership power
within Turkish sports context, it is therefore important to directly compare the validity and reliability of the ISLPS
with other measures by employing the same sample of population in order to confirm whether the ISLPS is a
suitable measurement under this specific cultural context. Second, cross-cultural research needs to be conducted
to further refine the current conceptualization of sport leadership power by exploring the cultural variations across
numerous countries. This line of research could add to the advancement of conceptual, operational, and measurement as well as practical issues to future research of leadership power in sport. Third, level of coaches could be
considered in future research.
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Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerinde Gerçekleştirdikleri İçsel Konuşmalar, Durumluk Kaygı
Düzeylerinin Bir Belirleyicisi Midir?
Arş. Gör. Aynur YILMAZ
Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Oğuz Kaan ESENTÜRK
Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Nazmi BAYKÖSE
Gazi Üniversitesi

Eğitimin, içerisinde barındırdığı temel özelliklerinden bir tanesi de insan yetiştirmek kavramını kapsayıcı bir niteliğe sahip olmasıdır. Bu eğitimin niteliğine bağlı bir süreç olarak ele alındığında birçok faktörün sürece etkisi
söz konusu olabilmektedir. Söz konusu eğitim beden eğitimi olduğunda hem bedensel hem de zihinsel birçok
etkileşim bu sürece dahil olmaktadır. Bireyin beden eğitimi ders sürecinde çeşitli fiziksel aktivitelerde bulunduğu
göz önüne alınacak olursa, bu fiziksel aktivitelerin psikolojik süreçleri dâhilin de önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Kaygıda bu psikolojik süreçlerden yanlınızca bir tanesidir. Fiziksel aktivitelere katılımın birçok öğrencide kaygı yarata bileceği düşünüldüğünde bu durum daha da önemli bir hal almaktadır. Aynı zamanda psikolojik
süreçlerden bir diğeri de bireyin günlük yaşantısında da sıklıkla deneyimleye bileceği kendisi ile gerçekleştirdiği
konuşmalardır. Öğrencilerin fiziksel aktivite öncesi ya da süresince olası karşılaşa bileceği kaygı durumunun kendisiyle pozitif ya da negatif konuşması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.Fiziksel aktivite ve spor ortamlarında bireyin fiziksel performansının (Weinberg ve Gould, 2014; Kwon ve ark. 2015) yanı sıra psikolojik performansının da önemi son yıllarda yapılan araştırmalarda sık sık dile getirilmektedir (Khodayari ve ark. 2011; Weinberg ve Gould, 2014; Shilpi ve ark. 2015). Bireyin fiziksel aktivite ve spor ortamlarında edindiği psikolojik deneyimlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki kaygıdır (Konter, 1996; Weinberg ve Gould, 2014; Shilpi ve ark. 2015).
Çünkü temelde kaygı kavramsal olarak yapısı gereği, herhangi bir zorlayıcı yaşamsal olay ya da olgu karşısında
deneyimlene bilecek olan korkuyu da içerisinde barındırmaktadır (Greenberger ve Padesky, 2001). Tamda bu bağlantıda değinmek gerekir ki kaygının Catell ve Scheier tarafından Durumluk Kaygı ve Sürekli Kaygı başlıkları
altında olmak üzere iki faktörlü bir yapı olduğu öne sürülmüştür (Pirinççi, 2009). Bu görüşler paralelinde Spielberger (1966) kaygıyı iki boyutlu olarak ele almıştır. Ardından durumluk-sürekli kaygı envanterini geliştirmiştir
(Spielberger, 1970). Kişilerin belirli bir durum karşısında yaşadığı kaygı, durumluk kaygı olarak tanımlanırken,
bireylerin daimi bir kaygı durumu içerisinde olmasını durumu ise sürekli kaygı kavramı ile ifade edilmektedir
(Kulaksızoğlu, 1999). Araştırmamızın amaçlarından hareketle beden eğitimi dersine girme durumunda olan öğrencilerin durumluk kaygıları araştırmamızın temel odak noktalarından birisidir. Çünkü beden eğitimi ve sportif
aktivitelere katılan gençlerin birçoğu belirli bir zaman sonra farklı nedenlerden dolayı sıkılabiliyor, başarısız olacağına ilişkin düşünceler edinebiliyor, kaygı, stres gibi nedenlerle adı geçen aktivitelerden koptukları, potansiyellerini açığa çıkarıp gerçekleştiremedikleri görülebiliyor (Konter, 1996; Csikszentmihalyi, 2014). Araştırmacılar
tarafından kendi kendine konuşma çeşitli şekillerde (içsel yada dışsal) insanların tutum ve davranışlarını düzenlemesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Brinthaupt ve ark., 2009). Reichl ve ark. (2013) yapmış oldukları araştırmada pozitif kendi kendine konuşmanın tutum ve davranışlarını düzenlenmesi ile ilişkili olduğu belirtilmişlerdir.
Ayrıca Cho ve ark (2004) kendinle konuşmanın kaygıyla ilişki eğiliminde olduğunu belirten bir diğer araştırmacı
grubudur. Dolayısı ile yapılan birçok araştırma, kaygı ve kendi kendine konuşma arasında ilişkinin varlığını olduğunu ortaya koymuştur (Brinhhaupt ve ark., 2009; Reichl ve ark., 2013; Cho ve ark., 2004).Bu çalışmanın amacı,
lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik sahip oldukları pozitif ve negatif kendi
kendine içsel konuşmaları ile durumluk kaygı düzeylerini ölçmek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Ayrıca, bu genel amaç çerçevesinde cinsiyet, spor yapma durumu ve yaş değişkenleri açısından kendileriyle konuşma ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modeli şeklinde tasarlanan bu araştırma,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesinde liselerde öğrenim gören toplam 299 öğrenci
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin 89 (%29,8)’u erkek ve 210 (%70,2)’u kızdır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak ilçede yer alan iki
(Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Çarşıbaşı Anadolu Lisesi) okulda uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin yaşları 15
ile 18 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 15.73±1.17’dir. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Zourbanos ve ark., (2009) tarafından geliştirilen
ve Ada ve ark., (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan spor ortamlarında öğrencilerin tepkisini ölçen “Beden Eğitiminde İçsel Konuşma Ölçeği” ve bireylerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla Spielberg,
Gorsuch ve Lushene (1964) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte (1983) tarafından
yapılan “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (Stait-Trait Anxiety Inventory) aracılığıyla veriler elde edilmiştir.
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Durumluk Kaygı Envanteri: Araştırmada veri toplama aracı olarak, bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda
kendini nasıl hissettiğini belirleyen “Durumluk Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 20 maddeden oluşmaktadır. Kısa ifadelerden oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. 1–4 arası
derecelenen Likert tipi bir ölçektir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişmektedir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan ise düşük kaygı seviyesini belirtmektedir (Öner, 2006).
İçsel Konuşma Ölçeği: Bu çalışmada, Zourbanos ve ark., (2009) tarafından spor ortamları için geliştirilen, İçsel
Konuşma Ölçeği’nin Beden Eğitimine özgü formu (Zourbanos et al., 2014) öğrencilerin içsel konuşmalarını değerlendirmek için uyarlanmıştır. Ölçek, dört pozitif (19 madde) ve üç negatif (17 madde) içsel konuşma boyutunu
değerlendiren 36 maddeden oluşmaktadır. Pozitif içsel konuşma güven duygusu (ör, bunu yapabilirim), kaygı
kontrolü (ör, sakın canını sıkma), psikolojik hazırlık (ör, elinden gelenin en iyisini yap) ve odaklanma (ör, konsantre ol) boyutlarından oluşurken; negatif içsel konuşma boyutları endişe (ör, kaybedeceğim), kopma (ör, durmak
istiyorum) ve bedensel yorgunluk (yorgun hissediyorum) boyutlarından oluşmaktadır (Ada ve ark., 2014). Ada ve
ark. (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Beden Eğitiminde İçsel Konuşma Ölçeği” Veri toplama aracı açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 30 madde ve 2 genel alt boyuttan (Negatif Kendi Kendine İçsel Konuşma ve Pozitif
Kendi Kendine İçsel Konuşma) oluşmuştur. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve anlamlılık
düzeyi P<0,05 olarak alınmıştır. Analizlerde Betimsel istatistik yöntemleri, Cronbach Alfa katsayısı, Bağımsız
Örneklerde t-testi, One way Anova testi ve Çoklu Adımsal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Verilerin analiz için
uygunluğunu test etmek amacıyla bağımsız değişkenler arasındaki çoklu doğrusal ilişkinin açıklanması için tolerans ve varyans faktörü (Variance Inflation Factors_VIF) değerleri incelenmiştir. Bulgular: Bağımsız örneklerde
t-test analiz sonuçlarına göre öğrencilerin negatif kendileriyle konuşma düzeylerinin, cinsiyet değişkeni açısından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (t =4,409; p< 0,05). Elde edilen bulgulara paralel
olarak kız öğrencilerin negatif kendileriyle konuşma düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız örneklerde t-test analiz sonuçlarına göre öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinin, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (t =4,157; p<
0,05). Elde edilen bulgulara paralel olarak erkek öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinin kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız örneklerde t-test analiz sonuçlarına göre öğrencilerin kaygı düzeylerinin, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır
(t =5,026; p< 0,05). Elde edilen bulgulara paralel olarak erkek öğrencilerin durumluk kaygı düzeylerinin kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız örneklerde t-test analiz sonuçlarına göre öğrencilerin negatif kendileriyle konuşma düzeylerinin, spor yapma durumu değişkeni açısından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (t =3,464; p< 0,05). Elde edilen bulgulara paralel olarak spor yapmayan
öğrencilerin negatif kendileriyle konuşma düzeylerinin spor yapan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız örneklerde t-test analiz sonuçlarına göre öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinin spor yapma durumu değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (t
=3,524; p< 0,05). Elde edilen bulgulara paralel olarak spor yapan öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinin spor yapmayan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bağımsız örneklerde t-test
analiz sonuçlarına göre öğrencilerin kaygı düzeylerinin, spor yapma durumu değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır (t =1,047; p> 0,05). Elde edilen bulgulara paralel olarak spor
yapmayan öğrencilerin durumluk kaydı düzeylerinin spor yapan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. One way anova testi sonuçlarına göre öğrencilerin negatif kendileriyle konuşma düzeylerinin yaş
değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır (F =1,208; p> 0,05). One way
anova testi sonuçlarına göre öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinin yaş değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (F =4,085; p< 0,05). Elde edilen bu farklılık sonucunda
yapılan tukey bulguları 18 yaşındaki (ort: 2,2092) öğrencilerin pozitif kendileriyle konuşma düzeyleri, 14 yaşındaki (ort: 2,9863), 15 yaşındaki (ort: 2,9491), 16 yaşındaki (ort: 3,0313) ve 17 yaşındaki (ort: 2,9617) öğrencilerin
pozitif kendileriyle konuşma düzeylerinden istatistiksel anlamda anlamlı düzeyda daha düşük olduğu saptanmıştır.
One way anova testi sonuçlarına göre öğrencilerin kaygı düzeylerinin yaş değişkeni açısından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır (F =1,781; p> 0,05). Çoklu adımsal regresyon analizi sonuçlarına
göre modele pozitif kendinle konuşma alt boyutu (β=0,026; p>0,05) girmemiştir. Analizi sonuçlarına göre negatif
kendinle konuşma alt boyutu ile kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R=0,28; F(1,128)= 12.352;
p < 0,05). Negatif kendinle konuşma ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin istatistiksel anlamda anlamlı ve pozitif
bir ilişki ( β= ,254; p<0,05) olduğu saptanmıştır. Negatif kendinle konuşma ve kaygı düzeyi arasında gözlemlenen
ilişki zayıf düzeyde bir ilişkidir. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin kendileri ile
negatif yönde konuşmaları kaygı düzeylerine yönelik toplam varyansın % 8’ini açıklamaktadır (R2=0,08; p<0,05).

1267

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Bu bulgular sonucunda, öğrencilerin negatif içsel konuşma düzeylerinin durumluk kaygı düzeylerine yönelik belirleyici nitelikte olduğu gözlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından sporcuların olumlu ve olumsuz içsel konuşma
düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasında istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Spor yapma durumu
değişkeni açısından ise yalnızca olumlu ve olumsuz konuşma alt boyutlarında istatistiksel anlamda bir farklılık
gözlenmiştir.
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Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Metaforik
Algıları
Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZU
Fırat Üniversitesi

Başta öğrenci sayısının azlığı olmak üzere, coğrafik ve ekonomik koşullar nedeniyle birden fazla sınıfın aynı derslikte bir araya getirilerek bir öğretmen tarafından yetiştirilmesiyle oluşan eğitim ortamına birleştirilmiş sınıf denir
(Köksal, 2009: 12). Birleştirilmiş sınıf uygulaması, ülkemiz eğitim sistemi içerisinde yer alan 12 yıllık kesintili
mecburi eğitimin ilk 4 yıllık dönemine yönelik bir uygulamadır. Birleştirilmiş sınıf oluşturma şekilleri öğretmen
ve derslik sayısına göre değişmektedir. Eğer bu okullarda bir öğretmen görev alıyorsa tüm sınıflara bu öğretmen
eğitim vermektedir. Eğer iki öğretmen görev alıyorsa A grubuna biri B grubuna diğeri bakmaktadır. Birleştirilmiş
sınıf uygulamasının dezavantajlarının yanı sıra bazı avantajlarının olduğu belirtilmektedir (Öztürk, 2005, Yıldız
ve Köksal, 2009, Köksal, 2009, Kazu ve Aslan, 2012, Şahin, 2003; Şahin, 2007). Gerek öğretmen kaynağının etkili
şekilde kullanımı, her yerleşim birimine dört derslikli bir okul yerine bir iki derslikli okul yapılarak daha çok
yerleşim yerine okul yapabilme imkanının doğması, gerekse farklı yaş, deneyim ve bilgiye sahip öğrencilerin aynı
derslikte bulunmasıyla birbirlerinden öğrenmelerine ve yardımlaşmalarına fırsat tanıması, öğrencilerin kendi kendilerine çalışma becerilerini kazanmaları şeklinde avantajlı yönlerinin olduğu söylenebilir. Ancak bu avantajlarının yanı sıra birçok dezavantajları da bulunmaktadır. Bu uygulamanın olduğu okullarda çalışan öğretmenler öğretmenliğin yanı sıra idarecilik, bahçe işleri, temizlik işleri ve tadilat işlerini de yapmaktadırlar. Bu sorunların yanı
sıra aynı derslikte birden fazla sınıfın okutulması bu öğretmenlerin mesleki hayatında problemlere neden olmakta
ve kendilerini yetersiz görmektedirler (Erdem ve vd, 2005: 7). Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanması,
uygulanması, ölçme-değerlendirme ve sınıfın yönetimi bağımsız sınıflara göre daha karmaşık ve güçtür. Birleştirilmiş sınıf öğretmeni, birlikte çalıştığı fazla sayıda meslektaşı ve deneyimli yöneticisi olmadığı için sıkıntı yaşayabilir. Öğretim programında belirtilen amaçların tümüne ulaşmak güçleşmektedir. Koşullar, özellikle zaman yetersizliği amaçlara ulaşmayı güçleştirmektedir (Köksal, 2009, 5). Ayrıca kırsal kesime özgü olan birleştirilmiş
sınıflı okullar kent merkezinden uzakta olduğu için de öğretmenler bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Birleştirilmiş sınıflara özgü bu farklılıklar ve yaşanan bazı olumsuzluklar, birleştirilmiş sınıflı okullarda görev
alan öğretmenlerin bu uygulamaya yönelik algılarını da etkilemektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin birleştirilmiş
sınıf uygulamasına yönelik algılarını ortaya koymak için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu algılar, metaforlar aracılığıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Metafor, bir kavramın ortak özellikleri bakımından başka bir
kavrama benzetilerek açıklanması şeklinde tanımlanabilir. Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık
veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilmektedir (Yob, 2003). Metafor temel olarak bir nesne veya olayın belli özelliklerini açıklamaya yönelik bir araçtır
(Patton, 2014: 505). Metaforlar, eğitimcilere iki şey arasında karşılaştırma yapmak, iki şey arasındaki benzerliklere
dikkat çekmek veya bir şeyi başka bir şeyin yerine koyarak açıklamak için fırsat tanırlar (Döş, 2010: 609; İbret ve
Aydınözü, 2011: 87). Kısacası metaforlar, karmaşık yapıları açıklığa kavuşturmakta, eğitim ile ilgili algıları zenginleştirmekte, öğretmenlerin rollerini açıklamakta, öğretmen ve öğrencilerin eğitimle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmakta kullanılan benzetime dayalı araçlardır (Ekiz ve Koçyiğit, 2013, 441). Metaforlar (mecazlar) çalışılan
konu, olgu, olay ve durum hakkında çok sağlam, zengin bir resim sunar, görsel bir imaj sağlar (Yıldırım ve Şimşek,
2013: 242). Bütün bu özelliklerinden dolayı, son yıllarda özellikle sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde metaforların sıklıkla araştırma konusu olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışma sayesinde, birleştirilmiş sınıf uygulamasının birleştirilmiş sınıf öğretmenleri tarafından nasıl algılandığını ve uygulamadaki sorunların neler olduğunun
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin algılarının ortaya çıkarılmasıyla, onların eğitim ve görevlendirilme süreçlerinin daha gerçekçi planlanıp gerçekleştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlara geribildirim sağlayabileceği düşünülmektedir.Bu araştırma, metaforların veri toplama aracı olarak kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmada,
birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki deneyimleri, yönelimleri, algıları vasıtasıyla “birleştirilmiş sınıf” kavramıyla ilgili sahip oldukları metaforların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Metaforların nitel bir veri toplama yöntemi olarak kullanılması onların betimleyici rolüyle ilişkilidir. Metaforlar betimleme amacıyla kullanıldığında bir
durum, olay ve olgu var olduğu haliyle betimlenir, resmedilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 242). Bu çalışmada da
birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinden birleştirilmiş sınıflarlar hakkında metaforlar üretmeleri istenmiştir. Nitel bir
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araştırma olarak doğrudan genellenebilir sonuçlar elde edilmemiş olmakla birlikte, araştırma sonucunda birleştirilmiş sınıflar hakkında anlamlı bir resim elde edilmiştir. Verilerin toplanması için öncelikle öğretmenler araştırmanın amacı, konusu ve metafor hakkında bilgilendirilmiştir. Daha sonra araştırmaya katılan birleştirilmiş sınıflı
okullarda çalışan öğretmenlere, birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin metaforik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her birinden “Birleştirilmiş sınıf uygulaması ................. benzer, çünkü ............” cümlesini tamamlamaları
istenmiştir. Onlardan, sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin oluşturacakları metaforları canlı ve cansız varlıklardan seçebilecekleri söylenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014–2015 akademik yılında Elazığ ili merkez ve ilçelerinde görev yapan 31’i erkek, 14’ü ise
kadın olan toplam 45 birleştirilmiş sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 32 öğretmen 1-5 yıllık
(%71,11), 8 öğretmen 6-10 yıllık (%17,77), 5 öğretmen ise 11 yıllık ve üstü (%11,12) mesleki deneyime sahiptir.
Araştırmacı tarafından ulaşılan 45 birleştirilmiş sınıf öğretmeninden, birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin metafor yazmaları istenilmiştir. Ancak sadece 41 sınıf öğretmeninin geliştirdiği metaforlar bu araştırma için değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri birleşmiş sınıflara yönelik üç kategori altında 34
farklı türde toplam 41 adet metafor üretmişlerdir.Yapılan içerik analizi sonucunda, öğretmenler tarafından üretilen
metaforlar ortak özellikleri bakımından üç farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlerin yaşamış oldukları sorunlar, birleştirilmiş sınıf uygulamasının zor bir uygulama olması ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapısı ve özellikleri ile ilgili metaforlardan oluşmaktadır. Birleştirilmiş
sınıflarda öğretmenlerin yaşamış oldukları sorunlarla ilgili metaforlar kategorisinde, 8 öğretmen 5 metafor geliştirmiştir. Bu kategoriyi oluşturan metaforlar şunlardır: Ebeveyn, bir sürücünün üç arabaya binmesi, çamaşır makinesinde beyazların, yünlülerin, renklilerin bir arada yıkanması, bukalemun, kardan adam. Birleştirilmiş sınıf uygulamasının zor bir uygulama olduğu ile ilgili metaforlar kategorisinde, 17 öğretmen 17 metafor geliştirmiştir. Bu
kategoriyi oluşturan metaforlar şunlardır: Yaralanmış at, kaplumbağa, uçağın aşırı yük alması, basketbol oyuncularıyla futbol oynama, karmaşık sayılar, mehter takımı, alkışlamaya çalışan tek el, portakalla çayı aynı bahçede
yetiştirmeye çalışmak, aynı kafeste uçmaya çalışan kuşlar, samanlıkta iğne arama, buzdağı, elmas madeninde çalışmak, lastikleri olmayan araba, uçak dururken deve ile hacca gitmek, çatlak kova ile su taşımak, kardelen, mide.
Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapısı ve özellikleri ile ilgili metaforlar kategorisinde, 16 öğretmen 12 metafor
geliştirmiştir. Bu kategoriyi oluşturan metaforlar şunlardır: Orkestra, gökkuşağı, aile, şoför, tarhana çorbası, ev,
aynı fırın içerisinde birkaç yemek pişirme, aşure, koro, orman, dört başlı organ, hoşaf. Birleştirilmiş sınıflı okullarda çalışan öğretmenlerin çoğu birleştirilmiş sınıf uygulamasını, bir sorun olarak algılamakta ve bu uygulamanın
zor olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bağımsız sınıflarla kıyaslayınca birleştirilmiş sınıfların kendisine özgü yapı,
fonksiyon, programın uygulanışı, idari yapı ve işleyiş biçimlerine ilişkin farklı özelliklerinden kaynaklanan bazı
algılarının da olduğu belirlenmiştir.
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Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamalarında Erkek Öğrenci Olmak
Arş. Gör. Mehtap UZUN AKSOY
Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Esra ARSLAN
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Yrd. Doç. Dr. Aysel TÜFEKÇİ
Gazi Üniversitesi

Hemşirelik, bireyi tüm boyutları ile bir bütün olarak ele alan tek sağlık disiplinidir. İnsanın, ilk oluşumdan ölüme
dek süren tüm yaşam evrelerinde sağlık, hastalık ve ölüm dizgesinin herhangi bir noktasında rol ve sorumluluklar
hemşireler tarafından üstlenilmektedir (Kaya, Turan, ve Öztürk, 2011). Hemşireliğin sosyolojik özelliklerinin en
başında cinsiyet faktörü gelmektedir. İnsanoğlunun var oluşu ile başlayan hemşirelik, kadının şefkatli, şifa verici
rolü ve doğasında bulunan fedakârlık ile özdeşleşmiştir. Günümüzdeyse hemşirelik; profesyonelliğe ve kişilerarası
ilişkilere dayanan dinamik bir süreç olması sebebiyle, gelişmiş ülkelerde her iki cinsiyet tarafından da uygulanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde hemşirelik, yalnızca kadınlara özgü bir meslek olmaktan çıkmakta ve bu duruma
paralel olarak karma bir meslek olması konusunda eğilimler giderek yaygınlaşmaktadır (Bozkır ve diğerleri,2008;
Bayık ve diğerleri,2002; Terzioğlu ve Taşkın, 2008). Toplumun sosyal yapısı, hemşirelerin tutumu, hemşirelik
uygulamasını ve toplumun hemşireliğe karşı tutumlarını biçimlendirir ve mesleği seçenleri de etkiler. Bu nedenle
hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrenciler, toplumun hemşireliğe bakış açısını okula yansıtabilirler (Karaöz,
2002). Mesleğin toplumdaki imajının olumsuz olduğu ve bu olumsuzluğun mesleğe giriş üzerinde olumsuz etkileri
olduğu literatürde vurgulanmaktadır. Oysaki mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip olmak bireysel
başarıda önemli olduğu kadar mesleğin gelişimi açısından da önemlidir (Eşer, Khorsid, ve Denat, 2008). Kanada’da hemşirelik öğrencileri ile yapılan fenomenolojik bir çalışmada hemşirelik eğitiminin yüksek düzeyde cinsiyete özgü farklılaştığı ve kadına özgülüğün baskın olduğu, bu okullarda erkek öğrenci olmanın hemşirelik eğitimi
kültürünü etkilediği saptanmıştır (Dyck, Oliffe, Phinney, & Garret, 2009). Türkiye’de yapılan bir çalışmada, erkek
öğrencilerin %6’sının hastanedeki klinik uygulamalarda “kadın hastaların erkek öğrenciden bakım almak istememesi”, %4,5’inin hemşireler ile “güvensizlik” sorunu yaşadıkları ve “kadın doğum bölümünde staj yapmaktan çok
rahatsız oldukları” saptanmıştır (Demiray, Bayraktar ve Khorshid, 2013). Türkiye’deki bir çalışmada erkek öğrencilerin büyük çoğunluğunun hemşirelik mesleğini sevmediği, buna karşın mezun olduktan sonra iş bulabilecekleri
için hemşirelik mesleğini tercih ettikleri belirtilmiştir. Diğer bir çalışmada ise erkek öğrencilerin tekrar üniversiteye girme olanakları olsa %70,5’inin hemşireliği tercih etmeyecekleri, %54,3’ünün mezuniyet sonrası hemşire
olarak çalışmak istemedikleri, %72,9’unun yine sağlık memuru olarak anılmak istedikleri, erkeklerin hemşireliği
kadın mesleği olarak gördükleri ve mesleğin içerisinde yer almada çekingen kaldıkları belirtilmiştir (Bozkır ve
diğerleri, 2007). Yapılan çalışmalarda hemşirelik mesleğinin kadına yakıştığı, toplumun erkek hemşirelere tepki
gösterebileceği ve erkek hemşirelerin hastalarla iletişim güçlüğü yaşayabileceği gibi bir takım toplumsal baskılar
nedeni ile erkeklerin hemşire olmaması gerektiği saptanmıştır (Kocaer ve diğerleri, 2014; Tseng, 1997; Savaşer,
Yıldız, Bahçecik, ve Pek, 1997). Türkiye’deki bir çalışmada hastaların çoğu erkek hemşireden bakım alırken,
utanma-sıkılma ve iletişim kurmada güçlük yaşanabileceğini belirtmişlerdir (Tezel, Akpınar, ve Yurttaş, 2008).
Kadın doğum servislerinde yatmakta olan hastalarla yapılan bir çalışmada ise hastaların erkek hemşirelerden bakım almaktan rahatsızlık duyacakları, hemşireliği kadın mesleği olarak gördükleri ve erkek hemşirelerin kadın
doğum servisleri dışında erkek hastaların çok olduğu servislerde görev almalarının daha iyi olacağını düşündüklerini belirtmiştir (Taşçı, 2007). Hemşirelik, her iki cinsiyetin özelliklerinin bütünleştiği ve etkileştiği bir meslek
grubu; dikkatleri cinsiyetten uzaklaştırarak mesleğin bilim ve sanat yönünün olumlu ve hızlı gelişmesine katkıda
bulunur. Bu durum, hem erkeklerin meslekte kabul görmeleri hem de meslekteki değişimlerin takip edilmesi açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir (Bozkır ve diğerleri, 2008).Bu çalışma 2014-2015 öğretim yılı
güz döneminde Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Araştırmaya adı geçen üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde, 3. sınıfta okuyan ve güz döneminde Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi
alan 1 erkek öğrenci ile yapıldı. Öğrenciye araştırmada kod isim olarak Ahmet ismi verildi. Ahmet, 20 yaşında,
üniversitede yerleştirmeleri sırasında hemşirelik bölümünü sekizinci sırada tercih etmiştir. Ahmet, konuşkan, birlikte çalışmaya yatkın, yurtta kalan, sınıf başarısı orta düzeyde, uygulama alanında gayretli ve hevesli biridir.
Ahmet, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilçede doğmuş ve yetişmiştir. İkizi olan bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi
Türkiye’de bir üniversitede tıp fakültesinde öğrencidir. Ahmet’in annesi ev hanımı, babası devlet memurudur.
Ahmet’in ifade ettiğine göre kendi halinde bir ailesi vardır. Ahmet anne, baba ve kardeşiyle birlikte yaşamaktadır.
Ahmet, ailesinde kararların genel olarak konuşularak ve demokratik bir şekilde alındığını bunun yanı sıra babanın
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gücünün de baskın olduğu olduğunu belirtmiştir. Ahmet çalışmayı çok sevmeyen bir yapısı olduğunu vurgularken,
diğer yandan da genelde uygulamalı bilimlere yatkın olduğunu ifade etmiştir. Kişisel hobilerinin yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, hayata ait önemli bilgiler öğrenmek olduğu belirlenmiştir. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi Araştırmamızda verileri toplarken gözlem ve görüşme tekniklerini kullandık. Gözlemlerimizi
öğrencilerin Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Stajı’na çıktıkları Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Jinekoloji ve Obstetri Servisleri’ndeki staj uygulamaları sırasında 08:00-16:00 saatleri arasında
yaptık. Ahmet’e toplamda üç staj günü gözlem yaptık. Görüşme formunu yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla
hazırladık. Sorularımızın her birini Ahmet’in hemşirelikle ilgili görüşleri, toplumun Ahmet’in hemşireliği seçmesini ne şekilde karşıladığı ve kadın-doğum dersi uygulaması sırasında yaşadığı iyi ya da kötü durumlar hakkında
veriler elde etmek üzere hazırladık. Görüşme sorularımızı bu konu üzerine yaptığımız literatür taraması sonucu
oluşturduk. Görüşmelerimizi haftada bir kez Ahmet’in de programına uygun olan ve öncesinde belirlediğimiz bir
saatte yaptık. Ahmet ile yaptığımız görüşmelerimizi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü -1. Kat’ta ki araştırma görevlileri odasında gerçekleştirdik. Bu oda, dikkati dağıtmayacak şekilde dizayn
edilmiş ve görüşmenin yapılması için uygun bir mekândı. Araştırma sürecinde toplamda 3 görüşme yaptık. Bu
görüşmelerimizin her biri 30’ar dakika sürdü. Yapılan bu görüşmelerin hepsi katılımcının bilgisi dâhilinde ses
kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Verilerin Analizi Görüşme ve gözlem yoluyla elde edilen veriler içerik
analizi yapılarak analiz edilmiştir. Öncelikle veriler metin hâline getirilmiş, kodlar belirlenmiş ve temalar oluşturulmuştur. Kodlama yaparken ilgili alan yazını, araştırmanın genel amacı ve alt amaçları, görüşme soruları ve
gözlemler göz önünde bulundurulmuştur.Çalışmamızda, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini
alan bir erkek hemşirelik öğrencisinin deneyimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Elde ettiğimiz bulguları derinlemesine analiz ettiğimizde, katılımcının isteyerek ve bilinçli bir şekilde hemşirelik mesleğini seçmediği, hemşirelik mesleğini seçmesinin çevresi tarafından garip karşılandığı, doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
dersinin uygulaması sırasında cinsiyet farklılığından dolayı sorunlar yaşadığı, staj sırasında kendisine mutluluk
veren durumlarda yaşadığı ve mezuniyet sonrasında herhangi bir obstetri ya da jinekoloji servisinde çalışmak istemediği belirlenmiştir.
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Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Gökküresi Konusunun Akıllı Tahta İle Uygulamalarının Öğrencilerin
Görsel Düşüncelerindeki Gelişime Etkisi
Yılmaz EMREM Doç. Dr. Zeynep GÜREL Yrd. Doç. Dr. Cem GÜREL

Bu araştırmada problem durumu, önceki alan yazına dayanarak Astronomi Ve Uzay Bilimleri Dersinde öğrencilerin gökküresi konusunu hayal etmelerinde zorlanmaları, gökküresi problemlerini hesaplamada ve öğrenmede
zorluk çekmelerinin var olmasıdır. Baylon, Torres’e (2008), göre öğrencilerin denizcilik akademisindeki derslerde
göksel koordinatlarla başa çıkamayacakları düşünülmüştür. Çünkü öğrenciler görselleştirme ve hayal kurma ile ne
öğreneceklerini ve neyi hesaplayacakları konusunda zorlanacaklardır. Bunun nedeni çok temel bir konu olan izdüşümün değerinin anlaşılmış ve izdüşümünün anlaşılan bir konu olmamasına bağlanmıştır. Öğrencilerin derin
gökküresi üzerinde, tek boyutlu düz yüzeylerdekinden daha iyi anladıkları ileri sürülmüştür. Konuya dair örneklerin beyaz tahta üzerinde projeksiyon ile yansıtılarak çözülebildiği ve tartışıldığı belirtilmiştir (Baylon, Torres,
2008). Araştırma sürecinde uygulamalar akıllı tahta üzerinde yapılmıştır. Üç boyutlu düşünce yolu ile algılanıp
öğrenilecek olan konu olarak gökküresi seçilmiştir. Gökküresi konusunun seçilmesinin nedeni, bu konunun temelini oluşturan standart gökküresi çiziminin iki boyutta olup, üç boyutlu görsel uzayı resmetmesi ve gök cisimlerinin
görülebilen ve görülemeyen üç boyutlu uzaysal hareketlerini içeriyor olmasıdır. Gökküresi teknik bileşenleri olan
ufuk, ufuk düzlemi, saat açısı, azimut, yükseklik gibi kavramların hesaplanması özellikle uzunluklar arasında ve
bileşenlerin izdüşümleri arasındaki açıların görülmesi ve bu açıların hesaplanmasından oluşur. Bu hesaplamaların
yanında gök cisimlerinin hareketlerinin ve gökküresindeki sanal hareketlerinin akılda canlandırılması, düşünülmesi öğrencilerin zorlandıkları unsurlar olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin, üç boyutlu kavramların ait iki boyutlu şekiller yoluyla ve tanımlar ile yapılan sunumlarında, üç boyutlu kavramları akıllarında canlandırmalarının
sağlanmadığı düşünülmektedir. Araştırmada Astronomi ve Uzay Bilimleri ders kitabında yer alan yersel ve göksel
koordinat sistemlerindeki şekillerde, öğrencilerin görsel algılamalarına, görsel düşünmelerine ve akıllarında canlandırmalarına ait sorunlar bir problem durumu olarak ele alınmıştır. Buna göre: 1) Gökküresindeki bir doğru ya
da bir yüzey üzerindeki hareketler ve gökküresi üzerindeki yıldız gibi bir bileşenin yer değiştirme açısının belirlenmesinde, 2) Gökküresindeki bir yüzey üzerindeki cismin hareketinin, başka bir yüzey üzerindeki izdüşümünün
alınmasında, hesaplanmasında ve anlaşılmasında, 3) Gökküresindeki bir düzleme, belirli bir açı yapan doğrunun
ya da yüzey ayrıtının uzunluğun algılanmasında ve hesaplanmasında, Öğrencilerin zorluk çektikleri söylenebilir.
Bowditch’in (1995, akt. Baylon, Torres, 2008) çalışmasına göre, öğrencilerin gökküresi konusunu öğrenmeleri
sırasında, öğrencilerin gökküresinde konumsal olarak en yaygın şekilde karşılaştıkları sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1) Gökyüzünde gözlemlenen olayların, bir çizgiye indirgenmesinde, (Yükseklik, deklinasyon ve meridyen açısı göz önüne alındığında, yükseklik ve azimut açısının hesaplanması.) 2) Bilinmeyen gökcisimlerinin belirlenmesinde. Bilinmeyen bir gök cisminin tanımlanması için, enlem yükseklik ve azimut açısı, verildiğinde, deklinasyon ve meridyen açısını bulunmasında. 3) Yükseklik bilindiği zaman azimutun bulunmasında, (Meridyen,
deklinasyon ve yükseklik açısı göz önüne alındığında, azimut açısını bulunması.) Özetlemek gerekirse, gökküresinin anlaşılmasında sözel tanımlar ve kitaplardaki açıklamalar eksik kalmaktadır. Gökküresi ünitesinin ilk konusu
temel ve görsel olarak insanın bakış açısına yakın olduğu için anlaşılması en kolay olduğu düşünülen ufuksal
koordinat sisteminde, gökküresinin temel bileşeni olan ufuk düzlemidir. Ufuk düzlemi üzerinde ölçülen azimut
açısı kitap anlatımında ölçülme yönü belirtilmekle birlikte, ölçülmenin başlangıç noktası belirtilmeyerek, bunu
okuyan öğrencide kazanım oluşturmayıp soru işareti oluşturduğu düşünülmektedir. Ve bu problem durumlarına
bağlı olarak gökküresi konusunun akıllı tahta uygulamaları ile öğrencilerin görsel düşüncelerine etkisinin nasıl
olduğu bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Akıllı tahta uygulamalarının kullanımının, öğrencilerin görsel
düşüncelerine etkisinin nasıl olduğu araştırılması gereken bir durumdur.
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma konusu, akıllı tahta uygulamalarıyla ilgili yapılan
araştırmaların nicel olarak sayısının azlığı nedeni ve yine akıllı tahtanın çok sayıda sınıfta etkin kullanılmaması
nitel araştırma örnek olay çalışması yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada küçük gurup çalışması uygulanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu ise şu aşamalara uygun olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı öğrenciler, 20122013 eğitim – öğretim yılında, İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir ilçede bulunan özel bir kolejin, Fen ve Teknoloji
Lisesinin 10. Sınıf, Fen alanındaki A şubesinden seçilmiştir. Bahsi geçen sınıf 15 kişiden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden dördü ile ön testler ve akıllı tahtada dinamik uygulamalar yapıldıktan sonra ön görüşme yapılmıştır. Ana
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çalışma için seçilen çalışma grubu üç erkek öğrenciden oluşmaktadır. Derslere tam katılım sağlayan öğrencilerden
seçilen bu üç öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu üç öğrenciye son test uygulanmıştır ve son görüşmeler
yapılmıştır. Görüşülen öğrenciler: Öğrenci 1, öğrenci 2, öğrenci 3, öğrenci 4 şeklinde kodlanmıştır. Yaşları 16’dır.
Veri toplama yöntemi olarak testler, bireysel ve küçük gurup görüşmesi ve ders anlatım sırasında video kayıtları
ile gözlem yapılmıştır. Veri toplama araçları: Testler, ses ve video kayıt cihazları ile mülakattır. Veri toplama aracı
olarak çalışmamızda görüşme tekniği önemli yer tutmuştur. Veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada
görüşme türü olarak ise yarı yapılandırılmış veri toplama yöntemi kullanılmış ve her görüşülen için özel sorular
oluşturulmuştur.Araştırma uygulama sürecinde ve görüşme sırasında veri toplama aracı olarak yazılı test soruları
kullanılmıştır. Test soruları araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve uzman onayı alınmıştır. Test sorularının analizi
yapılmıştır, görüşme sorularının analizi betimsel analiz olarak yapılmıştır.
Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin görsel düşünme sürecine olumlu yönde destek verdiği ve öğrencilerin
görsel düşünmelerini desteklediği söylenebilir. Öğrencilerin, akıllı tahtadaki üç boyutlu dinamik uygulamalar ile
üç boyutlu şekillerin hareketlerini ve ayrıtlarını, bileşenlerini farklı açılardan görebildikleri ileri sürülebilir. Üç
boyutlu dinamik uygulamaların, öğrencilerin şekil bileşenlerinin hareketlerini ve bu bileşenlerin farklı açılardan
görmelerini sağlayarak onların üç boyutlu düşünmelerini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin şekilleri görsel olarak algılamalarını sağladığı, şekil bileşenlerini ayırt etmelerini sağladığı ve
bileşenler arasındaki bağlantıları kurabildikleri söylenebilir. Böylece akıllı tahta uygulamaları öğrencilerin, şekilsel kavramların üç boyutlu algılamalarını sağladığı söylenebilir. Akıllı tahta uygulamaların öğrencilerin şekil içeren gökküresi soruları için görsel düşünmelerini sağlayarak, öğrenme süreçlerini desteklediği ve öğrenme sürelerini kısalttığı söylenebilir. Akıllı tahtada uygulamaları ile gökküresi konusunda eğitim alan öğrencilerin üç boyutlu
düşüncelerini kullanarak konunun kavramlarını öğrenmede olumlu etki yaptığı ileri sürülebilir.
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Yabancı Dil Sınavı (YDS) İle TOEFL (Test Of English Foreign Language) Sınavlarının Her İkisine Giren
Katılımcıların Bu Sınavlarla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Emrah BÜYÜKATAK
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Halim DAL
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Dünya genelinde birçok ülkenin yabancı dil seviye belirleme sınavları bulunup, bu sınavlar farklı amaçlar için
hazırlanmakta ve bu amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır (Aşkaroğlu, 2014). Ayrıca birçok ülke tarafından
bireylerin İngilizce bilgisini ve yeterliliğini güvenir bir şekilde ölçtüğü kabul edilen ve uygulanan TOEFL, IELTS,
SAT gibi birkaç standart test vardır. Bu sınavların her birisinin uygulanması ve ölçülmesi ve de ölçüm sonuçlarının
değerlendirilmesi fark göstermektedir. Birçok okul, üniversite, özel firmalar, kurum ve devlet kurumları bu sınavlara göre bireylerin seviyelerini değerlendirmekte ve bu sınavları baz almaktadır. Bu sebeplerden dolayı bireylerin
mesleki gelişimi veya akademik kariyerini belirlemede, bu tür sınavlardan olan ve Türkiye’de ulusal düzeyde uygulanan Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile diğer uluslararası sınavlardan birisi olan Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavlarından (TOEFL) alınan puanların etkisi çok büyük olmuştur. Öğretimin olduğu her dönemde kuşkusuz ölçme
ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Ölçme ve değerlendirme öğretimin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Öyle ki ölçme ve değerlendirmesiz bir öğretim neredeyse düşünülemez. (Başol,2015) Tüm kaynakları ve varlığı
ile yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve çok farklı amaçlarla kullandığımız İnternet'e, bilgi ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla daha sık başvurur olduk. (Kurbanoğlu, 2007) Bilgi ihtiyaçlarının yanı sıra artık
eğitimde ve öğretilenlerin ölçülmesinde de internet vazgeçilmez bir unsurdur. Eğitimde yapılan ölçmelerin internet
ortamına aktarılmasıyla internetin öneminin daha da arttığı gözlenmektedir Dünya üzerindeki tüm kişisel bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasına olanak veren internet, eğitim ve öğretim amaçlı faaliyetlerde de başrol oynamaya başlamıştır (Semerci, 2005). Son yıllarda eğitimin her dalında olduğu gibi, internetin de
bu tip sınavların uygulanmasında büyük rol oynaması ve evrensel olarak kabul gören bu sınavların güvenirlik geçerliğine olan güvenin yüksek olması, internet tabanlı sınavların önemini artırmakta ve bu sınav tiplerinde artış
görülmektedir. Eski yöntem ve içerik olan Yabancı Dil Sınavı ile ölçme-değerlendirmede yeni yaklaşımlardan
birisi olan İnternet-Tabanlı Ölçmeyi içeren TOEFL sınavları bir çok yönden farklıdır. Bu farklılık hem sınavların
hazırlanması hem de uygulanmasından kaynaklanmaktadır.Bu araştırmada, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi
olan ve hem YDS hem de TOEFL sınavlarına katılan 20 katılımcı yer almaktadır. Sınavlara katılanlardan mülakat,
görüşme, gözlem, teyp/video kaydı ve belge dayanaklı yöntemler ile veri toplanmış ve betimsel bir çalışma yapılmıştır.Bu çalışma sonucunda, sınava daha önce girenlerle yapılan mülakat, görüşme ve gözlemler değerlendirilerek ve içerik analizi yapılarak, uzun zamandır kullanımda olan ve mevcut kağıt-kalem test tipi YDS ile yeni ölçmedeğerlendirme yaklaşımlardan birisi olan İnternet-tabanlı Ölçme sınav tipi olan ve tüm dünyada kabul görmüş
TOEFL sınavının karşılaştırılmasının katılımcıların görüşleri sonucunda ortaya konulması hedeflenmiştir.
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Bilginin görsel olarak temsil edilme biçimi olarak tanımlanan yazı önemli bir iletişim aracıdır. Yazabilme ve yazılanı okuyabilme yeteneği bireylerin sosyal, psikolojik ve akademik performanslarının gelişiminde çok büyük
paya sahiptir. Bu noktada işiten akranlarıyla karşılaştırıldığında işitme engelli bireylerin okuma-yazma becerilerinin oldukça düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir. İşitme kaybı, öğrencilerin özellikle dil gelişim becerilerini
etkilemekte ve bu durum öğrencilerin akademik başarılarına, duyuşsal becerilerinin gelişmesine ve bilişsel ilerlemelerine olumsuz etki yaptığı belirtilmektedir (Moores, 2001). Luckner ve Carter (2001), işitme engelli öğrencilerin eğitimlerinde yaşanan problemleri, uygun değerlendirme yöntemlerinin eksikliği, müfredata uygun materyal
ve öğretim metodu eksikliği ve iyi yetişmiş eğitmen eksikliği olarak üç ana başlık altında toplamıştır. Soukup ve
Feinstein (2007) ise işitme engelli öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadıkları problemleri; (i) heceleme problemleri, (ii) konuşma problemleri, (iii) uzamsal ve zamansal durumlarla ilgili ilişkiler, (iv) kelime eksikliği, (v)
ifadeli ve kavram yorumlarına dayalı sorular (vi) zamirlerle ilgili kavramlar şeklinde sıralamıştır. Özel eğitime
ihtiyaç duyan bu bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak ve dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmaya
yardımcı olacak, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak öğrenme ortamları geliştirilmelidir. Yapılan literatür araştırmaları uluslar arası alanda bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıldığını göstermiştir. Teknoloji destekli öğrenme
ortamları sayesinde işitme engelli bireylerin daha kolay ve kısa sürede öğrendikleri, motivasyonlarının arttığı ve
tutumlarının olumlu yönde değiştiği görülmektedir (Gentry, Chin ve Moulton, 2005; Masitry vd., 2013; Zamfirov
ve Saeva, 2013; Debeve, Stjepanoviç ve Holzinger, 2014). İletişim, okuma-yazma ve öğretim programlarında yer
alan kazanımlara ulaşılmasında teknolojiyle desteklenmiş alternatif öğrenme ortamlarının olumlu katkılar sağladığı görülmüştür. Teknolojinin bilgi ve öğrenme kaynaklarına erişimde fırsat eşitliği sağlama, bireysel ihtiyaçlara
hitap edecek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına olanak verme ve dünya çapında etkileşim ve paylaşım imkanı
sunma olanakları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ortamlarına çok önemli avantajlar sunabilmektedir.
Literatür incelendiğinde, teknoloji destekli öğrenme ortamlarında işitme engelli bireylerin daha kolay ve kısa sürede öğrendikleri, motivasyonlarının arttığı ve tutumlarının olumlu yönde değiştiği görülmektedir (Gentry, Chin
ve Moulton, 2005; Masitry vd., 2013; Zamfirov ve Saeva, 2013; Debeve, Stjepanoviç ve Holzinger, 2014). BealAlvarez ve Cannon (2014), 2000-2013 yılları arasında işitme engelliler için yapılan yazı, resim, animasyon, video,
işaret dili, konuşmayı yazıya çeviren programlar, bilgisayar destekli yazılımlar, sanal gerçeklik programları ve tüm
bunların birbirleriyle etkileşim halinde olduğu bilgisayar programları gibi çoklu teknolojilerin bir arada kullanıldığı çalışmaları taramıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, içeriğin görsel ve işitsel unsurları içerecek şekilde
teknoloji desteği ile birlikte sunulduğunda öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını ortaya koymuştur. Araştırmalar
özel eğitimde görselliğin ön plana çıkarılmasının desteklendiğini, özel eğitime ihtiyaç duyan birçok dezavantajlı
grubun görsel öğreniciler olarak nitelendirildiğini ve özellikle uluslar arası alanda grafik sembollerin özel ihtiyaçlı
bireylerin eğitimlerinde etkin ve yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermiştir. Grafik sembollerin özel ihtiyaçlı
bireylerin çeşitli karmaşıklık seviyesinde cümle üretebilmelerine destek olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya koyulmuştur. Diğer taraftan, görsel okuryazarlığın görsel düşünme, görsel öğrenme ve görsel iletişim gibi alt birimlerinin tümünü destekleyen grafik sembollerin engelli bireyler için etkin kullanılabilecek öğrenme materyalleri
olduğu bilinmektedir. Buradan hareketle yürütülen çalışmada, grafik sembolleri temel alan teknoloji destekli öğrenme materyalleri geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Materyaller 3. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim süreçlerinde
kullanılan bireysel eğitim planları (BEP) çerçevesinde hedef kazanımlar referans alınarak yazı, grafik sembol,
animasyon gibi çoklu ortam öğelerini içerecek şekilde geliştirilmiştir. İşitme engelliler sınıf öğretmeni, Türk Dili
Edebiyatı uzmanı, teknik tasarımcı ve öğretim tasarımcısını da içeren bir ekip tarafından senaryolar üretilmiş,
teknoloji ile bütünleştirilmiş, öğrenme süreci de tüm alt adımlar göz önünde bulundurulacak şekilde planlanmıştır.
Materyallerin uygulama çalışmaları, 2014-2015 eğitim öğretim güz döneminde başlatılmış ve hâlihazırda sürdürülmektedir. Toplam 15 kazanıma yönelik materyal geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Araştırma 3.sınıflarda okuyan
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üç işitme engelli öğrenci ve uygulama öğretmeniyle yürütülmüştür. Bu nedenle örneklem sayısı da göz önüne
alınarak çalışma özel durum çalışması olarak şekillendirilmiştir. Çalışmalar, grafik sembolleri temel alan ve yazı,
grafik, animasyon gibi çoklu ortam öğelerini içeren öğrenme materyallerinin öğrencilere sunumu ile başlatılmıştır.
Öğrenme materyali öğrencilere izletilmiş ve öğrencilerin ilk olarak çoklu ortam materyalinde işlenen olay örgüsü
hakkındaki görüşlerini yazarak anlatmaları beklenmiştir. Ancak öğrencilerden bu doğrultuda bir verim alınamamış, sadece isimlerini yazabildikleri boş kâğıtlar elde edilebilmiştir. Devam eden süreçte, öğrencilerden olay örgüsüne dair düşüncelerini resmederek anlatmaları istenmiştir. Böylece örneklem olarak belirlenen üç öğrencinin
bireysel eğitim planları çerçevesinde yapılandırılan animasyon içerikli öğrenme materyalinde sunulan olayı anlayıp anlayamadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin ön durumlarının tespit edilmesi sürecini takiben çoklu
ortam materyalinde işlenen olay örgüsü öğretmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Materyalde işaret edilen bağlamı anlamlandırma, grafik sembolleri tanıma ve sözcük karşılıklarını yazma, grafik
sembol-sözcük eşleştirme, grafik sembollerle cümle kurma ve sözel karşılığını söyleme- yazma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Kazanımların ve geliştirilen senaryoların kapsamına göre ortalama 1 veya 2 hafta süren etkinlikler
sonrasında, öğrencilerin cümle yazma becerilerindeki değişim ön bilgilerin tespit edilmesi sürecinde takip edilen
yöntem ile aynı adımlar tekrar edilerek test edilmiştir. Animasyon ve grafik sembol içerikli öğrenme materyali
süreç sonunda öğrencilere son olarak bir daha izletilerek öğretim materyalinde sunulan olay örgüsünü tekrar yazarak anlatmaları istenmiştir. Tüm süreç sınıf öğretmenleri rehberliğinde, 1 araştırmacı gözetiminde sürdürülmüştür.Elde edilen verilerin analizleri göstermiştir ki; grafik sembol temelli teknoloji destekli öğrenme ortamlarının
öğrencilerin cümle kurma becerileri üzerinde oldukça önemli etkileri vardır. Öğrencilerin ön test verileri incelendiğinde sunulan olay örgüsüne dair hiçbir cümle elde edilemezken son test çalışmalarında büyük bir değişim gözlenmiştir. "Aliş Evde, On Kasım ve Paylaş" başlıklı hikâyelerle gerçekleştirilen uygulamanın ön testleri, hikâyelerin resmedilmesinden ibaret olup öğrenciler hikâyeyi herhangi bir yazılı metin ile değil; çizili görsellerle aktarmak yoluna gitmişlerdir. Grafik sembollerle desteklenmiş animasyon uygulamasından sonraki testlerde ise dördü
bulan öge sayısı ile cümleler oluşturup yazılı anlatım aşaması başlamıştır. Bu cümlelerde zaman, iyelik ekleri,
çokluk eki ve öğeler arası ilişkileri kurduran hâl eklerinin ihmalinden ötürü bu cümleler, dilbilgisi kuralları bakımından doğru kurulmuş cümleler sayılamayacaktır. Öte yandan, kelimelerde harflik hatalar mevcut olup bunlar
hikâye hakkında fikir sahibi olmaya engel değildir. Sınıf öğretmeniyle yürütülen mülakatların analizleri bu verileri
doğrulamaktadır. Öğrenme materyalleri ile sunulan animasyonların öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını sağladığını ancak eşlik eden grafik cümlelerin öğrencileri cümle kurmaya özendirdiğini ve anlamlı cümleler oluşturmalarını desteklediğini ifade etmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenleri grafik sembol temelli bu çalışmaların öğrencilerin
cümlelerindeki sözcük sayısını zamanla artırdığına da işaret etmiştir.
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Eğitim Politikası Bağlamında Araştırma Odaklı Öğretmen Eğitimi Paradigmasının Analizi
Öğr. Gör. Dr. Ali YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Temel eğitimin en önemli unsuru olarak kabul edilen öğretmenlerin eğitimi konusu hemen hemen her yüzyıl tartışma konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir. Günümüzde de öğretmen eğitimi konusu neredeyse her ülkede
tartışma konusu olmaktadır. Öğretmen eğitimine dair 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan değişim ve reform
hareketleri 21. yüzyılın başın da devam etmektedir. Günümüzde dört temel öğretmen eğitimi paradigmasından söz
etmek mümkündür. Bu yaklaşımların ilki davranışçı, ikincisi geleneksel meslek eğitimi, üçüncüsü kişilik eğitimi
ve sonuncusu soruşturma odaklı öğretmen eğitimidir. Bu hareketlerin en iyi gözlendiği ülkelerden biri olan Finlandiya öğretmen eğitiminin yenileşmesine yönelik reform hareketini 1960’ların sonunda başlatmış ve yüzyılın
sonunda beklediği olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Finlandiya’da uygulanan araştırma odaklı öğretmen eğitimi ise bu
dört paradigmadan soruşturma odaklı öğretmen eğitimine karşılık gelmektedir. Ancak araştırma odaklı öğretmen
eğitiminin bir varyasyonu olan ve yetişkin eğitiminde kullanılan çoklumodel programı Finlandiya’da son derece
popüler ve etkilidir. Hem araştırma odaklı paradigma hem de çoklumodel programının temel hedefi öğretmen
eğitiminde kuram ve uygulamayı birleştirmektir. Araştırma-odaklı öğretmen eğitimi Ana örgütleyici tema olarak
araştırma odaklı yaklaşımın temel ilkesi bütün çalışmaları farklı yöntemler kullanarak araştırmayla birleştirmektir.
Bu yaklaşımın amacı profesyonel araştırmacıları eğitmekten ziyade araştırma odaklı kanıt ve düşünmenin ne anlama geldiğini bilen yansıtıcı öğretmenleri eğitmektir. Bu amaca ulaşmak için öğretmen eğitiminin en başından
itibaren araştırma yöntemleri dersi verilmektedir. Öğretmenler, ortalama araştırma yöntemlerini anlayabilecekleri
ve bu yöntemlerden en az birkaç tanesini gündelik uygulamalarında etkin kullanabilecekleri araştırma yöntemlerine dair genel bilgileri bu derslerden almaktadır. Böylece uygulayıcı - araştırmacılar olarak öğretmenler, belki
profesyonel araştırmacı düzeyinde bir araştırma yeterliliğine sahip olamayabilirler, ancak araştırma kriterlerine
göre düşünüp davranışta bulunabilecek araştırma yeterliliğine de sahip olmaktadırlar. Dahası, öğretmenler aldıkları kararları araştırma odaklı düşünme yoluyla kanıtlayabilmektedir. Öte yandan, hem nitel hem de nicel yöntemler bu programda kullanılabilmektedir. Öte yandan bir öğretmen kendi araştırmasını yaparken etkin bir rol üstlenmek isterse, en az bir ya da birkaç yöntemde uzman olması gerekmektedir. Kendi araştırmalarını yaparken bütün
öğretmen adayı öğrenciler aynı araştırma yöntemi derslerini almakta ve o yöntemlerde uzmanlaşmaktadır. Öğretmenlerin araştırma yöntemlerini en iyi şekilde anlamaları arzulansa da, bir öğretmenin yaptığı işin doğası daha
çok bir uygulayıcı araştırmacının etkinliklerine benzemektedir. Araştırma odaklı öğretmen eğitiminin amacı gündelik ya da sezgisel tartışmaların yanı sıra rasyonel tartışmalara dayanan eğitimsel karaları alabilmektir. Araştırma
ilkeleri çerçevesinde düşünebilme becerisi, araştırmaya karşı olumlu bir tutuma sahip olmanın yanı sıra araştırma
yöntemleriyle ilgili genel bir bilgi düzeyine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu, gerektiğinde öğretmenlerin kendi
araştırmalarını yapabilecekleri anlamına gelmektedir. Bir öğretmeni araştırmacıya dönüştürmek çok talep edilen
bir amaç değildir. Tam tersi araştırma odaklı düşünme, birinin araştırma yetkinliklerini kendi öğretimine ve eğitimsel karalarına entegre etmesi anlamına gelmektedir. Bir araştırma-odaklı öğretmen eğitimi varyasyonu olarak
çoklumodel programı Finlandiya’da öğretmen eğitimi yeni ve farklı durumlarla karşı karşıya gelmektedir. Toplum
ve öğrencilerin bu yeni ihtiyaçlarına göre eğitimin yeniden organize edilmesi gerekmektedir. Örneğin, öğrenciler
hem çalışıp hem de okuyabilmek için daha esnek bir çalışma programına her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu giderek artan talep üzerinde düşünmek için, Helsinki Üniversitesi bir çoklumodel öğretmen eğitimi programı oluşturdu. Böylece, öğrenciler hem öğretmen olarak çalışabilecek hem de eğitimlerine devam edebileceklerdi. Programın anafikri kuramsal eğitim çalışmalarını okul ve sınıf uygulamalarına entegre etmekti. Çoklumodel
programı kampüste ya da daha uzak mekânlarda gerçekleşen yüz yüze toplantılar, ağ temelli etkinlikler ve video
konferans gibi çok çeşitli öğretim ve çalışma biçiminin bir bileşiminden oluşmaktadır. Çoklumodel programında
öğrenciler özellikle yaptıkları çalışmaların bitiminde araştırma-odaklı yaklaşımı kullanırlar. Nihai uygulama periyodunda, öğrencilerin çalışmaları kendi sınıflarında yerel bir meslektaşı ve öğretim üyesi ya da görevlisi tarafından
yönlendirilir. Bu üç kişi bir takım olarak uygulama kurallarına uygun bir biçimde çalışırlar. Doğaldır ki, bu şekilde
gerçekleştirilen araştırmaların çoğu eylem araştırmasına benzemekte ve nitel araştırmalarla da bir uyumluluk göstermektedir. Ancak, sürecin sadece eylem araştırmasıyla sınırlandırılması öğretmen çalışmalarının büyük bir kıs-
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mının göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Çoklumodel sınıf öğretmeni eğitim programında temel pedagojik düşünce başlangıç öğretmen eğitimindekiyle aynıdır. Bununla birlikte, durum biraz farklılık da arz etmektedir. Çünkü
çoklumodel programındaki öğrenciler okuldaki çalışmaları süresince öğretmen olarak çalışırlar. Bu öğrenciler,
öğretmen eğitimi programına girmeden önce resmi yeterliliği olmayan öğretmenler olarak çalışmaktadır. Bu öğrenciler programa girdikten sonra da okullardaki öğretmenlik görevlerine devam etmektedir. Bu süreç başlangıç
ve hizmet içi eğitimin bir tür bileşeni olarak işlev görmektedir. Bu programda, kuram ve uygulama arasındaki
ilişki başlangıç öğretmen eğitimindekinden daha entegre bir nitelik taşımaktadır. Bu bir kuram-uygulama entegrasyonudur. Burada kuram ve uygulamanın entegrasyonu için üç farklı perspektif izlenmektedir. Bunlardan ilki
kuramdan uygulamaya, ikincisi uygulamadan kurama ve nihayet üçüncüsü ise kuram ve uygulamanın karşılıklı
entegrasyonu şeklinde gerçekleşmektedir. Çoklumodel öğretmen eğitimi programına yönelik eleştiriler Finlandiya’da resmi yetkinliği olan öğretmenlerin sayılarındaki yetersizlikten dolayı, okullarda iş bulmak nispeten daha
kolaydır. Öğretmen olarak çalışmak için gereken yeterliklere sahip olmasalar da, Helsinki Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin çoğu yıllardır çeşitli okullarda istihdam edilmektedir. Bu yüzden, söz konusu öğretmenler
daimi bir iş bulma konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu anlamda, bu öğretmenlerin iş güvencesi bulunmamaktadır. Bu öğretmenlerle ilgili söylenebilecek diğer bir olumsuzluk da öğrencilerin onlara ilişkin besledikleri
kalitesizlik duygusudur. Bu öğretmenlerle yapılan çalışmalarda, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin, hatta öğretmenlerin kendilerinin bile kendileriyle ilgili yetersizlik duygusu içinde oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca
bir sanal uygulama olan çoklumodel öğretmen eğitimi programı geleceğin network okluları için de örnek konumundadır. Örneğin geleceğin network okulları insanların yaşadığı ya da çalıştığı yerde konumlandırılacaktır. Böylece eğitim ve öğrenim faaliyetleri evde, iş yerinde ve başka nerede gerekiyorsa orada gerçekleşecektir. Bu durumda eğitim ve öğretime tahsis edilmiş mekân olarak okul ya da genel olarak eğitim örgütleri eğitimsel etkinliklerin merkezi olarak özel pozisyonlarından muhtemelen bir miktar kayba uğrayacaklar. Bu çalışmayla amaç, öğretmen eğitimi paradigmalarından biri olan ve özellikle Finlandiya’da uzun süredir uygulandığı için elde çok sayıda verinin birikmesini sağlayan araştırma odaklı öğretmen eğitimi ve onun bir türevi olan çoklumodel programının eğitim politikası bağlamında bir analizini yapmaktır. Böylece Öğretmen eğitiminde yenilik ya da reform
yapma ihtiyacı duyan Türkiye için bir ülkede de olsa uygulanmış ve başarıya kavuşmuş bir öğretmen eğitimi paradiğmasını ayrıntılı bir şekilde incelemek olanağı oluşmaktadır.Bu çalışma literatür taraması yöntemiyle yürütülmektedir. Bu yöntemle literatürde tartışılan konuya dair farklı görüşleri inceleyip bir araya getirerek özellikle politika geliştiricilere geniş bir kuram temelli bakış açısı kazandırma amaçlanmaktadır. Ayrıca, literatür taraması bir
konu hakkında geçmiş ve şimdiye ait bilgiyi betimleyen kitap, makale ve diğer dokümanların yazılı bir özetidir.
Bu tarama, bir konuda bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve mevcut çalışmaların aynı konuyu benzer biçimde ele
almadığını ortaya koymak ister. Bu yöntem, araştırmacının konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi
olduğunu da göstermek ister (Creswell, 2012, s. 105). Yine Büyüköztürk ve diğerlerine göre (2008), literatür taraması, araştırmacının ilgilendiği konuyla ilgili bilgileri bulmasını, araştırmasına kuramsal bir temel kazandırmasını
ve onunkiyle benzer olan çalışmaların sonuçlarını görmesini sağlamaktadır. Literatür taraması neden gereklidir?
Creswell’e göre (2012, s.79), neden literatür taraması gerektiğiyle ilgili pek çok gerekçe bulunmaktadır. İlk olarak
literatür taraması mevcut çalışmalara senin yaptığın katkıyı belgeler; Örneğin bir çalışma kopya ise var olan literatüre hiçbir katkıda bulunamaz. Bu yüzden literatür çalışması sırasında yeni bir şeyler ortaya koymak çok önemlidir. Ayrıca tamamladığın çalışma, eğitimcilerin senin çalışmana ihtiyacı olduğuna dair ortaya kanıt koymalıdır.
Bunun yanı sıra literatür taraması bir araşmacı olarak araştırma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunabilmektedir. Literatür tarama işi başka başarılı çalışma ve modellerin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili araştırmacıya önemli
katkı sağlamaktadır (Creswell, 2012, s. 80).Araştırma–odaklı öğretmen eğitimin özellikle Finlandiya’daki uygulamalarda olumlu sonuçlar ortaya koyduğu ilk kez PISA (Uluslararası Öğrenci değerlendirme Programı) sonuçları
kamuoyunca öğrenildi. Finlandiya’nın PISA başarılarına yol açan faktörler araştırıldığında Finlandiya’daki öğretmen eğitimin yarattığı fark ortaya çıktı. Böylece başarılı Finli öğretmenlerin 40 yıldır araştırma odaklı öğretmen
eğitimi yaklaşımıyla eğitildikleri gerçeği bütün dünyaca öğrenilmiş oldu. Ancak bugün, Finlandiya’nın bu başarılı
sistemi bir çırpıda tasarlamadığı ve bu çalışmaların uzun erimli bir emek ve çabanın sonucu olduğu herkesçe kabul
edilmektedir. Öte yandan günümüzde öğretmen eğitimi hemen hemen bütün ülkeler için sorunlu bir alan olarak
görülmektedir. Bu yüzden pek çok ülke, öğretmen eğitiminde revizyon ya da reform yapma yönünde faaliyetlerde
bulunmaktadır. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Çünkü Türkiye’deki öğretmen eğitimi de uzun yıllardır çeşitli
kesimlerce eleştirilmekte ve tartışılmaktadır. İyi örneklerin incelenmesi bağlamında başarılı ülkelerin modellerinin
iyi incelenip bir kısım ya da bütününün politika transferi yoluyla ülke koşullarına uyarlanması önemli bir yöntem
olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede Finlandiya uzun yıllardır uyguladığı araştırma odaklı öğretmen eğitimi sistemiyle diğer ülkeler arasında ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden Finlandiya’nın uyguladığı bu sistemin çok
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iyi incelenip öğrenilmesi gerekmektedir. Özetle, Finlandiya’nın, çok sayıda ülkenin yıllardır başarmaya çalıştığı
öğretmen eğitiminde kuram ve uygulamanın entegrasyonu sorununu araştırma odaklı öğretmen eğitimi uygulamalarıyla çözdüğü ya da çözmeye çok yaklaştığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan Finlandiya’nın uyguladığı araştırma
odaklı öğretmen eğitimi paradiğması Türkiye için incelemeye değer özelikler taşımaktadır.
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Eğitimde Girişimcilik ve İnovatif Öğretim Liderleri Yetiştirmek
Oğuzhan ÇELİKOĞLU
South Russian Üniversity

Girişimcilik denilince akla; girdi, çıktı, kar gibi ekonomi ile alakalı kavramlar gelmektedir. Girişimci kavramının
tarihsel süreci incelendiğinde 18.yy da Fransa’da yaşayan bir iş adamı için kullanıldığı görülmektedir (Akşit,
2003:4). Çetin (1996) girişimciliği, “henüz belirgin olmayan bir bedelle satmak üzere üretim girdilerinin ve hizmetlerinin bu günden satın alınması” olarak tanımlamaktadır. Maltalı düşünür De Bono ise (1989) girişimciliği
“bir şeyi gerçekleştirme tutkusu” olarak tanımlamıştır. Kısaca, girişim “bir işe girişme, teşebbüs” ve girişimci “bu
teşebbüsü yerine getiren kişi “olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamalardan hareketle girişimcilerin başarılı bireyler
olduğu ortaya çıkmaktadır (Top, 2008:13). Girişimciler hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde, girişimcilerin bir takım ortak özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bu özelliklerden en dikkat çekenler, kontrol odaklılığı, vizyoner görüş açısı, yenilik ve yaratıcılık özelliği, risk alma eğilimi ve yüksek özgüvendir (Cansız, 2007:3643). Top (2008), girişimciliğin doğuştan gelen bir özellik olmayıp, bireyin çocukluğundan itibaren başlayıp hayatı
boyunca şekillenen bir olgu olduğu ifade etmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğiliminin oluşmasına bir takım faktörler etki etmektedir. Bu faktörlerden bazıları; kişilik özellikleri, din ve dünya görüşü, aile yaşantısı ve ailenin
mali durumu, ebeveynlerin eğitim ve mesleki durumu çocukluğun geçtiği yaşam alanı ve aldığı eğitimlerdir (Girginer ve Uçkun, 2004:783). Girişimcilik eğilimine sahip olan bireyler hayatta daha başarılı olmaktadırlar (Top,
2008:15). Bu bağlama, girişimcilik kavramının eğitim sisteminde de kullanılması, girişimci öğretmenler ve yöneticiler yetiştirilmesi eğitim sistemi için büyük faydalar sağlayacaktır. Son yıllarda üzerinde durulan bir kavram
olan inovasyon kavramı da girişimcilik ile bağdaşmaktadır. Kısaca; buluş, icat, yenilik ve yenilikçiliği içine alan
inovasyon “yaratıcılığı kullanarak meydana getirilen yeniliğin faydalı bir hale dönüştürülmesi” olarak tanımlanmaktadır (Richard, 2008:3). Hızla gelişen teknolojiler, iş, sosyal ve aile hayatındaki değişimler ve bu durumdan
en çok etkilenen öğrencilerin motive edilmesi ve ilgilerinin çekilmesi gerekliliği eğitimde inovasyonu zorunlu
kılmaktadır (Looney, 2009:5). Ülkemizde, eğitim politikaları her ne kadar eğitimde inovasyonu teşvik etse de,
girişimci öğretim liderlerinin yer almadığı bir eğitim camiasında inovasyonun gerçekleşmesinin zor olacağı değerlendirilmektedir.Günümüzde artık ideal bir öğretim liderinden beklenen, kuralları ve klasik öğretim yöntemlerini bire bir uygulayan değil; araştıran, sorgulayan, geliştiren ve ileriye dönük hedefler koyan inovatif bir öğretim
tarzı sergilemesidir. Bu yüzden öğretim liderlerinin girişimcilik eğilimine sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın problemi; geleceğin öğretim liderleri olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin profillerinin ve
girişimcilik eğilimlerinin incelenmesidir. Araştırmanın problemi doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap
aranmıştır. 1-Eğitim Fakültesi öğrencilerinin genel profilleri nasıldır? 2-Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ne düzeydedir? 3-Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri sahip oldukları sosyo-demografik faktörleri
bağlamında anlamlı farklılık göstermekte midir? Bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
girimcilik eğilimlerinin incelenerek kontrol odaklılığı, yenilik ve yaratıcılık, genel girişimcilik özellikleri ve risk
alma eğilimlerinin ne düzeyde olduğun tespit edilmesidir. Araştırmanın diğer amacı ise, öğrencilerin girişimcilik
eğilimlerinin sahip oldukları sosyo-demografik faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir.Araştırmada, nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Girginer ve Uçkun
(2004:795) tarafından geliştirilen “Girişimcilik Eğilimleri Ölçeği” vasıtası ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach
Alpha değeri 0,784 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ve değerlendirilmesinde Ortalama (X ) frekans (f), ve yüzde (%) istatistiklerinden yararlanılmıştır. Girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre
farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ise t- testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma için örneklem
çekme yoluna gidilmemiş ve öğrencilerin tamamına anket uygulanmıştır. 256 kişiden dönüt alınmış ve araştırmaya
dâhil edilmiştir. Örneklemin 125’i erkek 131’i kız öğrencidir ve 22-25 yaş aralığında yer almaktadırlar.Araştırma
sonucunda öğrencilerin risk alma özellikleri hariç diğer girimcilik özelliklerinin yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca, girişimcilik konulu eğitim veya ders alan öğrencilerin daha çok girişimcilik eğilimine sahip olduğu
sonucu çıkmıştır. Bu durumda girişimcilik eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik dersi liselerden itibaren seçmeli ders olarak okutulmalı ve girişimcilik eğilimlerine katkı sağlamak isteyen öğrencilerin bu eğitimi
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almaları sağlanmalıdır. Özellikle inovatif düşünceye sahip olmaları açısından Eğitim Fakültelerinde de bu eğitimlerin verilmesi veya ders olarak okutulması, eğitim camiasında girişimci öğretim liderlerinin daha fazla yer almasını sağlayacağı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak eğitimde inovasyon için girişimci öğretim liderlerine ihtiyaç
vardır ve bu kapsamda adayların girişimcilik eğilimlerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.
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Okul-Aile Birliklerinin Okul Yönetimine Katkısı
Doç. Dr. Hüseyin YOLCU
Kastamonu Üniversitesi

Türkiye’de ailelerin okul yönetimine katılımı sağlayan en önemli yasal düzenleme 2004 yılında 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunun 16. maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu düzenleme birkaç noktada kendisine
dayanak noktası oluşturmaktadır. Bunlardan ilkinin, tahmin edilebileceği gibi, demokrasi ve katılımla ilgili olduğu
görülmektedir. Buna göre, ailelerin okullara bağış yapmalarına ya da herhangi bir biçimde okulda yürütülen eğitim
etkinliklerinin maliyetine katılmaya zorlanmalarına karşın, onların okul yönetimine katılım kanalları kapalıdır.
Dolayısıyla, bu durum ailelerin okullara kayıtsız kalmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, okul ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde mali katkıların ve bağışların yönetimini aileler adına yürütecek ve yine ailelerden oluşan bir birliğin ailelerin tam desteğini alacağıdır. Bu biçimde ailelerin, okul-aile birlikleri yoluyla eğitim hizmetlerinin yürütülmesine katılmalarının okul işleyişi ve yapısının daha demokratik bir örüntüye kavuşacağı düşünülmektedir (Çamurcu, 2005; Yolcu, 2007). İkincisi, tamamıyla finansal kaygılardan ileri gelmektedir. Bilindiği gibi,
Dernekler Kanununun değişmesiyle birlikte, daha önce okul koruma derneklerince yerine getirilen okul ve eğitim
hizmetlerinin, bu derneklerin yasal dayanaktan yoksun kalması sonucu doğan boşluğu büyük ölçüde okul-aile
birliklerinin doldurması beklenilmektedir. Üçüncüsü, nitelikle ilgili olup okul aile birlikleri yasanın verdiği yetkiyle, okullardaki eğitimin niteliğini yükseltebileceği ve eğitim olanaklarını iyileştirebileceği sayıltısı yer almaktadır. Dördüncüsü, eğitim yönetimindeki yönetim anlayışını yönetişimle taçlandıran bu düzenleme, bir anlamda
özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin seslerini duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülmesidir. Beşincisi, yaklaşık 15 milyon öğrenci ve ailesini ilgilendiren bu
yasal düzenlemeyle birlikte, aileler üstlendikleri yeni rollerle, yasanın amacına ve ruhuna uygun olarak, okullarda
eğitim ve eğitim hizmetinin daha sağlıklı yürütülebilmesini sağlayacaklardır (Çamurcu, 2005). Altıncısı, okullarda
bağış toplamayan ya da çeşitli adlarla bütçe dışı kaynak oluşturan kişiler olarak okul yöneticileri, bu kaynakları
ailelerin kurumsal denetimi olmaksızın yönetiyor olmaları onları her türlü kuşku ve şaibeye açık bırakmasıyla
ilgilidir. Bu noktada, artık eğitim sistemin bir paydaşı olarak görülen ailelerin yönetimde yer almaları, okul yöneticilerini yukarıda belirtilen sıkıntılarda kurtaracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu konudaki denetimlerin Bakanlık ya da ilköğretim müfettişlerince yönetilmesi aileleri her türlü tasarruf hakkından alıkoymaktadır. Okul yöneticileri MEB hiyerarşisi içindeki denetime açıkken, okula katkı yapan öğrenci ailelerine hesap verme konusunda
pek de istekli davranmamakta ve onları savsaklamaktadırlar. Bu noktada yapılan yasal düzenleme okul-aile birlikleri MEB ve Maliye Bakanlığı [MB]’nın yanı sıra velilerin ahlaki denetimine de kendilerini yükümlü hissedeceklerdir (Çamurcu, 2005). Yedincisi ve aynı zamanda sonuncusu ise okul yöneticileri ve öğretmenlerinin para ve
parasal işlerle ilgili konulardan tamamıyla uzak durmaları gerektirdiğidir. İlgili alanda yapılan çalışmalar okul
yöneticilerinin ve öğretmenlerin okullarda bütçe dışı kaynak oluşturma sürecinde çeşitli güçlüklerle karşı karşı
kaldığını ortaya koymaktadır (Aslan, 2000; Zoraloğlu, Şahin ve Fırat, 2004; Yolcu ve Kurul: 2008). Bu doğrultuda,
yapılan düzenlemeyle okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin zamanlarını okulun parasal gereksinimlerini ve işlerine harcamak yerine yalnızca akademik çalışmalara harcayacaklardır (Çamurcu, 2005). Yapılan bu çalışmanın
amacı okul-aile birliklerin okul yönetimine yapmış oldukları katkıları okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1.Okul-aile birliklerinin
bütçeleri ne kadardır? Bu bütçeler okulların türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 2.Okul-aile birlikleri okullardaki
parasal sorunları çözmede yeterli çaba gösterebilmekte midir? Bu çabalar okulların türüne göre farklılaşmakta
mıdır? 3.Okul-aile birlikleri parasal sorunların çözümü dışında başka hangi tür çalışmalar yürütmektedir? Bu çalışmalar okul türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 4. Okul-aile birliği yönetimi kararları nasıl alınmaktadır? Bu
konuda yaşanan sorunlar nelerdir?Araştırma varolanı betimlemeyi amaçladığından tarama türünden bir araştırma
olup nitel bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış olan
“maksimum örnekleme tekniğine” uygun olarak Kastamonu il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde bulunan okulların okul yöneticileri, okul-aile birliği başkanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Araştırmada iki farklı veri toplama yöntemi kullanılacaktır. Bunlardan ilki doküman toplama yöntemidir. Bu yöntem ile okulların okul-aile birliği bütçe verileri, okulların stratejik planları, okullar tarafından ailelerin sosyo-ekonomik profillerini yansıtan araştırmalar, öğrenci başarılarına ilişkin belgelere ulaşılacaktır. İkinci
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veri toplama yöntemi ise, sosyal bilimlerde en çok başvurulan yöntemlerden biri olan, görüşme yöntemidir. Belirtilen yöntem kapsamında araştırmaya katılanlarla yarı yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Araştırmacı
yarı-yapılandırılmış görüşmelerde verilerin elde edilmesinde kullanılacak bir görüşme formu geliştirecektir. Araştırmada çalışma grubunda bulunan okul yöneticileri ve okul-aile birliği başkanları yapılan görüşmeler, ses cihazına
kaydedilecektir. Belirtilen kişilerle yapılan her bir görüşmede, görüşülen kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutmak
amacıyla kodlanacaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler, betimsel veri analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Doküman toplama yöntemi ile toplanan veriler ise, araştırmanın nitel verilerini desteklemek için kullanılacaktır.Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin neredeyse hemen hepsi okul-aile birliklerinin eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde karar sürecine katılmalarının okul işleyişi ve yapısının daha demokratik
bir örüntüye kavuşmasında herhangi bir katkısı olmadığı noktasında hemfikirdir. Okul yöneticilerinin bu konudaki
görüşlerinde okulun ilkokul, ortaokul ya da lise olması bakımından herhangi bir farklılık yoktur. Okullarda çözümü
para gerektiren sorunlar, yardımcı personele ödenen maaş ve sigorta ücretleri, küçük bakım-onarım işleri, ders
araç ve gereç gereksinimi, elektronik ders-araç gereçlerinin bakım onarım gereksinimleridir. Bu sorunlar ilkokul
ve ortaokullarda daha belirgindir. Okul-aile birlikleri bu sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticileri
ve öğretmenleri okulun finansman sorunları çözmede sürece dahil olmaktadır. Okulun finansman sorunlarını çözmede okul yöneticileri okul-aile birliği yöneticilerinden daha fazla çaba göstermektedir. Bu da okul-aile birliklerinin okuldaki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Okul-aile birlikleri,
bir anlamda özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin
seslerini duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülse de, bu araştırmandan elde edilen bulgular bunu doğrulamamaktadır. Okul-aile birliklerinin birkaç okul dışında ayrı bir odası yoktur. Toplantılar okul müdürünün odasında
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, bu durum okul-aile birliklerinin okul yöneticilerinin güdümünde hareket etmelerinin önünü açmaktadır. Diğer yandan, bu konuda, okul yöneticilerinin dile getirdikleri görüşlerinden daha önce
sahip oldukları gücü paylaşmak niyetinde olmadıkları anlaşılmaktadır. Okul yöneticileri resmi olarak okul-aile
birliği yönetiminde yer almamalarına karşın toplantılara katılmakta, alınan kararlarda yönlendirici olmaktadırlar.
Çoğu kez toplantılar formaliteden yapılmaktadır. Okul-aile birliği yöneticileri okul yönetiminin daha önceden yazmış oldukları kararları imzalamakta, bu konuda okul yöneticileriyle uyum içindedirler. Okul yöneticileri de kendileriyle uyumlu çalışacak okul-aile birliği yöneticilerini tercih etmektedir. Araştırmada güç çatışması içinde olan
okul yöneticisi ile okul-aile birliği yöneticisi durumuna rastlanılmamış olması da, burada yapılan belirlemeyi doğrulamaktadır.
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Üniversite Öğrencilerinde Çift İlişkileri, Bağlılık ve İlişki Doyumunun İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem HASKAN AVCI
Hacettepe Üniversitesi

Genç yetişkinlik romantik ilişkilerin ön planda olduğu bir dönemdir. Karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurma, bağlanma
ve doyum sağlama gençlerin arayış içinde oldukları konulardır. Bununla beraber, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin karşı cinsle ilişkilerde sorunlar yaşadıklarını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Kılıç, 1995; Yazıcı, 2003;
Gizir, 2005; Erkan, Özbay, Cihangir-Çankaya, Terzi, 2012). Gençlerin karşı cinsle ilişkilerinde doyum ve bağlılıklarını olumsuz etkileyen faktörler anlaşılırsa onlara bu konularla ilgili yardım sunulabilir. Böylece gençlerin
daha sağlıklı ve doyum sağlayıcı ilişkiler kurmalarına ve sürdürmelerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Çift ilişkileri üzerine çalışan uzmanların sık sık vurguladığı konulardan biri iletişimdir. Onbeş yılı aşkın bir süredir deney
ortamında gözlemlediği çiftlerin boşanma olasılıklarını % 91 oranında bir güvenirlikle tahmin edebilen Gottman’a
(1999) göre bir ilişki istikrarlı ve doyum sağlayıcı olduğunda çıkmaz yerine iletişimle karakterize olmakta; ayrıca
çatışma yönetimi işlevsel ilişkilerin yordayıcıları arasında yer almaktadır. Markman, Floyd, Stanley ve Storaasli’nin (1988) belirttiğine göre, gelecekte evliliklerde sürdürülecek iletişimi tahmin edebilmek, çiftlerin hâlihazırda birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinden ziyade çatışma ve anlaşmazlıkları nasıl ele alıp çözmeye çalıştıkları
ile ilgilidir. Dolayısıyla yakın ilişkilerde iletişim ve çatışma çözme boyutlarının iç içe olduğu düşünülebilir. İlişki
doyumunun çatışmaların sıklığıyla da ilgili olduğu görülmektedir. Çiftlerin yaşadıkları fikir ayrılıklarının yarattığı
gerilim ilişkinin diğer boyutlarına da taşınabilmektedir (Noller ve Feeney, 2002). Gottman (2011) çatışmaları ele
alma biçimi konusundaki farklılıkların da çatışma yönetimini güçleştirdiğini öne sürmektedir. Buna göre partnerlerden biri çatışmanın içinde kalmayı ve çözmeyi isterken, diğerinin çatışmadan uzaklaşıp farklı alanlara yönelmeyi istemesi yeni çatışmalara yol açabilmektedir. Çiftlerle psikolojik danışma üzerine çalışan pek çok araştırmacı
ve kuramcı partnere yönelik kabulün de önemini doğrulamaktadırlar (Wenzel ve Harvey, 2001). Keitner, Heru ve
Glick (2010) partnerlerin birbirlerinin farklılıklarını görmeye açık olmamalarının, birbirlerini kendilerine benzetme çabalarına yol açabildiğini ve bunun da hayal kırıklığı ve çatışma doğurabildiğini ifade etmektedirler. Baucom (2012) ise farklılığı algılama biçimini ve bunun zaman içinde değişimini vurgulamaktadır. Buna göre, partnerlere ilişkilerinin başlangıcında farklılıkları heyecan verici gelip çekim yaratabilmekte iken, zamanla bu farklılıkların hoş tarafları gözden kaçırılıp katlanılmaz hale gelebilmektedir. Christensen ve Jacobson (2000) ise, çiftlerde birbirini kabulün, yani partnerin bir bütün olarak sevip sadece farklılıklara odaklanmamanın aynı konu hakkında tekrarlayan kavgaların üstesinden gelmede etkili olduğunu bulmuşlardır. Romantik ilişki yaşayan üniversite
öğrencileri arasında partnerleri ile evlenmeyi planlayanlar da bulunmaktadır. Keklik (2011) tarafından yürütülen
araştırmaya göre, Türkiye’de üniversite son sınıf öğrencilerinin partnerlerinde özellikle gelecek vaat eden bir evliliği sağlayacak özellikleri önemsedikleri görülmektedir. Ancak Kalkan ve Yalçın (2012) evlilik öncesi dönemin
iki taraf için de yanıltıcı olabildiğini, bireylerin duygularının etkisiyle partnerine sadece olumlu yönlerini gösterip,
partnerlerinin olumsuz yönlerini görmezden gelebildiklerini de ifade etmektedirler. Karney ve Bradbury (1997)
sevilen kişiye atfedilen özellikler ile sevilen kişinin gerçekliği arasındaki fark fazlaysa ilişkide hayal kırıklıklarının
gelişip çatışmaların başlayabileceğini belirtmektedirler. Dolayısıyla evlilik taahhüdü içinde olmak veya partneri
gelecekteki eşi olarak görmek partnerlerin birbirine olan bağlılığını olumlu etkileyebildiği gibi, partnerler arasında
iletişim problemlerini ve çatışmaları da beraberinde getirebilmektedir. Bu bakımdan bu araştırmada, partneri ile
evlenme beklentisi içinde olan üniversite öğrencilerinin ele alınması planlanmıştır. Literatür incelendiğinde, partnerler arasında iletişim, çatışma çözme ve farklılıkları kabul konularının sıklıkla araştırmalara konu olduğu, hatta
bu konuların birini veya birkaçını içeren çift eğitimlerinin bulunduğu görülmektedir. Buna göre araştırmada şu
probleme yanıt aranmaktadır: Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin bağlılık ve ilişki doyum düzeyleri,
iletişim, çatışma çözme, farklılıkları kabul değişkenlerine göre manidar bir farklılık göstermekte midir?Romantik
ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin bağlılık ve ilişki doyum düzeylerinin, iletişim, çatışma çözme, farklılıkları
kabul değişkenlerine göre manidar bir farklılık gösterip göstermediğini inceleyen bu araştırma betimseldir. Araştırma gereği, 2013-2014 Güz döneminde Hacettepe Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan
510 öğrenciye ulaşılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde bulunan ve en az üç aydır romantik bir
ilişkisi olan ve partneri ile evlenmeyi planladığını ifade eden öğrencilerden veri toplanmıştır. Örnekleme yöntemi
olarak elverişli örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Çift İlişkileri Ölçeği'nin (Haskan

1289

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Avcı, 2014) alt ölçekleri olan İletişim, Çatışma Çözme, Farklılıkları Kabul alt ölçekleri uygulanmıştır. Çift İlişkileri Ölçeği, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış, beş alt ölçekten ve78 maddeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları yapı geçerliği ve benzer ölçekler geçerliği yöntemi
ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliği ise Cronbach Alpha ve madde toplam istatistikleri değerlendirilerek ve testi
yarılama yöntemi ile yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin romantik ilişkisi olan üniversite öğrencileri üzerinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Diğer bir
veri toplama aracı olarak, Rusbult, Martz ve Agnew tarafından geliştirilen ve Büyükşahin, Hasta ve Hovardaoğlu
(2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Büyükşahin ve Taluy (2008) tarafından revize edilen İlişki İstikrarı Ölçeği'nin İlişki Doyumu ve Bağlılık alt ölçekleri uygulanmıştır. Ölçeğin uyarlanmasında geçerlik çalışmaları kapsamında faktör analizi ve ölçüt geçerliği incelenmiş; güvenirliği içinse Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı incelenmiş ve testi yarılama yoluyla güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin romantik ilişkisi olan üniversite öğrencileri üzerinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir. Ölçekler aracılığıyla elde edilen veriler t testi yoluyla analiz edilecektir. Buna göre,
ilişki istikrarı boyutunda ilişki doyumu, bağlılık değişkenleri ile çift ilişkileri boyutunda iletişim, çatışma çözme,
farklılıkları kabul değişkenlerinin ilişkisi incelenecektir.Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin bağlılık
düzeylerinin iletişim değişkenine göre manidar bir farklılık göstermesi beklenmektedir.Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin bağlılık düzeylerinin çatışma çözme değişkenine göre manidar bir farklılık göstermesi beklenmektedir. Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin bağlılık düzeylerinin farklılıkları kabul değişkenine
göre manidar bir farklılık göstermesi beklenmektedir. Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu düzeylerinin iletişim değişkenine göre manidar bir farklılık göstermesi beklenmektedir. Romantik ilişkisi
olan üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu düzeylerinin çatışma çözme değişkenine göre manidar bir farklılık
göstermesi beklenmektedir. Romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu düzeylerinin farklılıkları kabul değişkenine göre manidar bir farklılık göstermesi beklenmektedir.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Öğrenme Çevrelerine Yönelik
Algıları
Doç. Dr. BAYRAM TAY
Ahi Evran Üniversitesi

BERKAN KARASU
Odyomed Özel Eğitim Kurumu

Öğrenme kendiliğinden gerçekleşebileceği gibi, planlanan bir eğitim ortamında planlı ve düzenli bir şekilde de
sağlanabilmektedir. Etkin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için planlanmış okul ortamının yanında, planlanmış ve planlanmamış okul dışı ortamların da öğrenme üzerindeki etkileri günümüzde önemli bir konu haline
gelmiştir. Eğitim alanında yapılan reformlarla birlikte, kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ile yöntem ve
teknikler zenginleşmiş ve çeşitlenmiş, bu yöntem ve tekniklerle birlikte amaç sadece bilgi iletimi olmaktan çıkmış,
duyuşsal ve psikomotor alanlarda da değişimlerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, eğitim etkinliklerinin yapıldığı yerlerin sadece sınıf ortamları olabileceği düşüncesi değişmiş, okul dışında yer alan ortamların
eğitim etkinliği için kullanılabileceği fikri yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla, müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, akvaryumlar, sahil alanları gibi birçok alan eğitim ortamları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Eğitim
ortamlarının çeşitlendirilmesi, kazandırılacak kazanımların tam olarak uygulanabilmesi, öğrenmenin doğru düzende ve seyirde devam edebilmesi, başarının arttırılması ve kalıcılığın sağlanmasını desteklemektedir. Bununla
birlikte okul dışında oluşturulan bu ortamların, öğrencinin problemleri farklı açılardan görmesini ve çözüm üretebilmesini, denemeler yapmasını, yaşantı yoluyla öğrenmesini ve kişiler arası iletişim kurarak öğrenmesini desteklediği söylenebilir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde bireylerin bütünlük çerçevesinde tüm
özellikleriyle yetiştirilmesi hedeflendiği görülmektedir. Bu bağlamda bireyin beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bakımlarından dengeli ve sağlıklı olması temele alınmış; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarının geliştirilmesi öngörülmüştür. Bireyin söz konusu niteliklere sahip olması, birçok bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıkları kazanması ile mümkün olabilecektir. İlköğretim programları içinde yer alan sosyal bilgiler dersi de Türk
milli eğitiminin genel amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olan derslerden biridir. Sosyal bilgiler, bireyin toplumsallaşmana yardımcı olacak bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıkları kazandırmaktadır. Bireyin toplumsallaşması, içinde yer aldığı toplumun özelliklerini bilmesi, yaşamına aktarması ve bunu geleceğe taşıması ile olacaktır. Sosyal bilgiler dersinin bu özelliğini yerine getirebilmesi için sosyal, iktisadi ve kültürel ortamlardan faydalanmasını gerekli kılmaktadır. Bu ortamların genel olarak okul dışı öğrenme çevrelerini kapsadığı söylenebilir.
İlköğretim 4. sınıftan itibaren verilmekte olan Sosyal bilgiler dersinin öğretim sorumluluğu sosyal bilgiler alan
öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerindedir. Bu öğretmenlik alanlarındaki adayların okul dışı öğrenme ve okul dışı
öğrenme çevreleri hakkında sahip oldukları farkındalık dersin öğretiminin niteliğini artıracağı düşünülmektedir.
Bu nedenle araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1. Sınıf öğretmeni adaylarının “Okul Dışı
Öğrenme” kavramına yönelik düşünceleri nelerdir? 2. Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler dersi kapsamında
“Okul Dışı Öğrenme” kavramına yönelik düşünceleri nelerdir? 3. Sınıf öğretmeni adaylarının “Okul Dışı Öğrenme
Çevresi/Çevreleri” kavramına yönelik düşünceleri nelerdir? 4. Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler dersi
kapsamında “Okul Dışı Öğrenme Çevresi/Çevreleri” kavramına yönelik düşünceleri nelerdir? 5. Sınıf öğretmeni
adaylarına göre sosyal bilgiler dersi kapsamında “Okul Dışı Öğrenme Çevresi/Çevreleri” nerelerdir?Araştırma
nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel durum çalışmasının en temel
özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Araştırmada veriler beş adet açık uçlu sorudan oluşan
veri toplama formu ile toplandığından içerik analizi tekniği işe koşulmuştur. Bu bağlamda araştırma betimsel bir
durum saptaması niteliğindedir. Araştırma içerik analizi yapılırken bu analiz türünün aşamaları dikkate alınarak
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırmanın hedefleri belirlenmiştir. İkinci aşamada veri toplama aracı geliştirilmiş, çalışma grubu oluşturulmuş ve veriler toplanmıştır. Araştırmada beş açık uçlu sorudan oluşan veri toplama
aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracında yer alan sorular farklı üniversitelerden 7 öğretim üyesine “uygun”,
“düzeltilip kullanılabilir”, “uygun değil” şeklinde görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Uzmanların yaptığı
değerlendirmeler kendi kategorileriyle karşılaştırılmış ve karşılaştırmalarda görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları
tespit edilerek soruların güvenirliği Miles ve Huberman‟ın (1994) formülü (Güvenirlik=görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı) kullanılarak 0,89 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte uzman görüşleri doğrultusunda sorular ifade bakımından da düzeltilerek son hali verilmiştir. Bu yolla oluşturulan veri toplama aracı, araştırmanın veri
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kaynağına gerekli izinler alındıktan sonra uygulanmıştır. Üçüncü aşamada kategoriler belirlenecektir. Oluşturulacak kategoriler yoluyla veri toplama aracındaki verileri anlama ve veriyi analiz etme aşamasına geçilecek yani bu
aşamayı verilerin frekanslarının nicel olarak belirlenmesi oluşturacaktır. İçerik analizinde son aşama değerlendirme, çıkarsama ve yorumlamadır. Araştırmada bu eylemler sonuç, tartışma ve öneriler ile verilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın örneklemini ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden rastgele seçilmiş yedi üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme kavramı ile ilgili düşünceleri betimlenecek ve sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek
okul dışı öğrenme çevreleri tespit edilebilecektir. Çalışmadan beklenen olası sonuçlardan biri öğretmen adaylarının
okul dışı öğrenme kavramı konusunda sınırlı kalacakları ve yine okul dışı öğrenme çevresi olarak da belli başlı
mekânları ifade edebilecekleri düşünülmektedir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme, okul
dışı öğrenme çevreleri ve sosyal bilgiler için okul dışı öğrenme çevreleri çerçevesinde eksiklikleri belirlenebilecektir.
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PISA Verilerine Göre Öğrenci Başarısında Sosyo Ekonomik Ve Kültürel Düzeyin Etkisi-Zaman Serili Bir
Analiz

Prof. Dr. Ekber TOMUL
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PISA Verilerine Göre Öğrenci Başarısında Sosyo Ekonomik Ve Kültürel Düzeyin Etkisi-Zaman Serili Bir Analiz
Problem Durumu Eğitime dair göstergelerin uluslararası karşılaştırmasına olanak sağlayan çalışmalardan biri olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programıdır (PISA). PISA, 5 yaş grubu öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini yapabilmek için 2000 yılından başlatılan ve üç yıllık aralıklarla uygulanan en kapsamlı eğitim araştırması niteliğindedir.
PISA projesi, en az 7 yıl örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında yer verilen
matematik, fen bilimleri ve okuma konuları ile ilgili öğrendiklerini gerçek hayat problemleri gibi daha önce karşılaşılmamış yeni durumlarda kullanabilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir (MEB, 2014). PISA her üç yıllık
döngüde okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarından bir tanesi temel alan olarak belirlemekte
ve bu temel alana dair içerik ve bilişsel alt alanlar ölçülmektedir. PISA projesinin ilki 2000 yılında “okuma”, 2003
yılında “Matematik”, 2006 yılında “Fen”, 2009 yılında “Okuma”, ve 2012 yılında “Matematik”, becerilerini ölçmeye ağırlık verilmiştir. PISA ile Matematik Okuryazarlığı, Fen Bilimleri Okuryazarlığı, Okuma Becerileri konu
alanları ve öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Toplanan bu veriler politika yapıcıları ve araştırmacılara ulusal ve uluslararası
düzeyde zengin bir veri kaynağı sunmakta ve karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlamaktadır. (OECD, 2008; Zopluoğlu, 2014). Bir eğitim sistemindeki eşit[siz]ligin en önemli göstergelerinden bir tanesi de bir öğrencinin sosyoekonomik ve kültürel durumunun öğrenci başarısına ne kadar etki ettiğidir (Zopluoğlu, 2014). Öğrenci başarısını
etkileyen faktörlerle ilgili en yaygın tartışmalardan biri ise bireyin ait olduğu sosyo-ekonomik düzeyin bireyin
akademik başarısı ile ilişkili olduğudur (Özdemir & Gelbal, 2014). Uluslararası ölçekli sınav verilerine dayanarak
öğrenci başarısı ile ilişkili öğrencinin sosyo ekonomik özellikleri, okul özellikleri, ülkenin eğitim sistemi ve akran
etkisi değişkenlerini kullanarak yapılan çalışmalar giderek artmaktadır (Woessmann, 2003; Gundlach & Woessmann, 2004; Hanushek, 2008; Özdemir & Gelbal, 2014; Zapolğlu, 2014; Pritchett & Viarengo, 2015). Ancak
Uluslararası ölçekli sınav verilerine dayanarak bir ülkede öğrenci başarı ile sosyo- ekonomik düzey arasındaki
ilişkinin zamanla değişim durumunu inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma PISA 2003, 2006, 2009
ve 2012 sonuçlarına göre Türkiye'de öğrencilerinin matematik, okuma ve fen puanları üzerinde sosyo ekonomik
değişkenlerin etkisi ve bu etkinin yıllara göre değişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu etkinin cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyi 0 altı ve üstü değerlere göre nasıl değiştiği de analiz edilerek incelenmiştir.Bu
çalışmada PISA 2003, 2006, 2009 ve 2012 Türkiye örneklemine ait veri seti kullanılmıştır. Türkiye’den 15 yaş
öğrenci grubundan PISA 2003 ‘e 4855 (%57 Erkek, %43 Kadın), 2006’ya 4942 (%54 Erkek, %46’ü Kadın),
2009’a 4496(%49 Erkek, %51 Kadın), 2012’ye 4848(%51 Erkek, %49 Kadın), kişi katılmıştır. Ancak 2003 yılında
4845, 2006 yılı için 4934, 2009 yılı için 4967 ve 2012 yılı için 4806 öğrencinin verileri analize dahil edilmiştir.
Verilerin Analizi PISA verileri arasında her öğrenci için sosyoekonomik ve kültürel statü endeksi (ESCS) hesaplanmıştır. ESCS öğrencilerin anketlere verdiği cevaplara dayalı olarak ailelerin mesleki durumu, sahip olduğu en
yüksek eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve evdeki eğitim kaynakları gibi çeşitli veriler kullanılarak ölçeklendirilmiş bir
bileşik puandır. Bu puan eksi (-) ve artı (+) değerler alabilmektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiyede öğrencilerin
sahip oldukları ESCS değerleri eksi ve artı değere göre ayrım yapılarak ESCS’nin Matematik, okuma ve fen başarısı ile ilişkisi incelenmiştir. Türkiyede katılımcı öğrencilerin 2003 yılında %81’i, 2006 da %86’i, 2009 da %81’i
ve 2012 yılında ise %87’si eksi ESCS değerine sahiptir. Ayrıca cinsiyet ayrımına göre ESCS’nin matematik,
okuma ve fen başarısı ile ilişkisi incelenmiştir. ESCS’nin öğrencilerin matematik, okuma ve fen puanlarındaki
değişkenliğin yüzde kaçını açıkladığını doğrusal regresyon kullanılarak incelenebilir. Öğrencilerin matematik,
okumu ve fen başarısı üzerinde etki analiz sonuçları SPSS 21 paket programı kullanılarak hesaplanmıştır.Genel
matematik başarısındaki değişkenliğin; 2003 yılında %17,1’i, 2006’da %14,9’u, 2009’da %20,5’i ve 2012’de ise
%15,3’ü sosyoekonomik ve kültürel statü ile ilişkili olduğu söylenebilir. Okuma başarısındaki değişkenliğin; 2003
yılında %16,4’ü, 2006’da %11,6’’sı, 2009’da %18,4’ü ve 2012’de ise %14,7’si sosyoekonomik ve kültürel statü
ile ilişkili olduğu söylenebilir. Fen başarısındaki değişkenliğin; 2003 yılında %17,6’sı, 2006’da %15,2’si, 2009’da
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%16,8’i ve 2012’de ise %11,6’sı sosyoekonomik ve kültürel statü ile ilişkili olduğu söylenebilir. Genel olarak
değerlendirildiğinde 2003 yılından 2012 yılına kadar öğrencilerin ESCS değerleri ile matematik, okuma ve fen
başarıları arasındaki ilişki zayıflamıştır. ESCS değerleri ile matematik, okuma ve fen başarıları arasındaki ilişki
2006 yılında en düşük, 2009 yılında ise en yüksek düzeydedir. Cinsiyete göre karşılaştırma yapıldığında ESCS
değerlerinin matematik, okuma ve fen başarısı üzerindeki etkisi kızlarda daha fazladır. Hem kızların hem de erkeklerin matematik, okuma ve fen başarıları ile ESCS düzeyleri arasındaki ilişki zayıflama eğilimine girmiştir.
Öğrencilerin ESCS değerlerinin artı ve eksi ayrımına göre matematik, okuma ve fen başarıları ile ilişkisi incelendiğinde ESCS değeri artı olan öğrencilerde eksi olan öğrencilere göre daha yüksektir. Ancak süreç içinde hem artı
hem de eksi ESCS değerine sahip öğrencilerin matematik, okuma ve fen başarıları arasında ilişki zayıflama eğilimine girmiştir.
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Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Cinsiyet Faktörü Açısından İncelenmesi
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Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve bu yaklaşımların kız ve erkek
öğrencilerde değişiklik gösterip göstermediğinin analiz edilmesidir. Çalışma betimsel bir çalışma olup tarama türündedir. Lise öğrencilerinin öğrenme anlayışları belirlemek amacıyla Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, Çalışkan, Yurt ve Aydın tarafından doğrulayıcı faktör analizi yapılan ‘Öğrenme Anlayışı Anketi’ 480 lise öğrencisine
uygulanmıştır. ‘Betimsel analizlerde lise öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımları ortalamalarının, yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalamasından az da olsa daha yüksek olduğu görülmektedir. Derin ve Yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının iki alt boyutu ele alındığında, lise öğrencilerinin daha çok derin ve yüzeysel motivasyon yaklaşımlarını tercih ettikleri görülmektedir. t-testi analiz sonuçlarına göre derin strateji, yüzeysel motivasyon ve yüzeysel
strateji öğrenme yaklaşımları açısından kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Kız öğrenciler derin strateji ve yüzeysel motivasyon öğrenme yaklaşımlarını erkek öğrencilere göre daha çok tercih etmektedirler
Eğitim araştırmalarında, öğrenci başarısını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hem akademik başarı hem de birbirleri ile olan ilişkisini inceleyen konular üzerinde sıklıkla durulan konular arasında yer almaktadır. Öğrencilerin
bir derse ya da konuya olan tutumları, ilgileri, motivasyonları, öz-yeterlilikleri üst-bilişsel özellikleri, öğrenme
stratejileri, anlayışları ve yaklaşımları gibi kavramlar araştırmacılar tarafından derinlemesine irdelenen kavramlardır. Bilişsel ve güdüsel özelliklerin öğrenci başarısında etkili olabileceği de bu tür çalışmalarda belirtilmiştir.
Yukarıda bahsedilen kavramlar arasında öğrenme yaklaşımı son zamanlarda sıklıkla ele alınan kavramlar arasındadır. Öğrenme yaklaşımı derinsel ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı çatısı altında isimlendirilerek öğrencilerin öğrenme yaklaşımları tanımlanmaktadır (Marton and Saljo, 1997; Zhang, 2000). Derin öğrenme yaklaşımı çatısı
altında öğrenciler daha çok eski ve yeni bilgiler arasında köprü kurmayı, öğrenilen kavramları günlük yaşantıda
kullanmayı, neden-sonuç ilişkisini irdelemeyi, eleştirel bakmayı tercih eden öğrencilerdir. Derin öğrenme yaklaşımın da içsel motivasyonla ve istekli olarak öğrenme vardır. Burada en temel unsurlardan bir tanesi bilginin şekillendirilmesi ve yeni bir forma sokulması vardır. Ancak, yüzeysel öğrenme yaklaşımında öğrenci yapılması gereken işi tamamlama isteği içinde olup bütüne odaklanmadan ayrı ayrı parçaları ele alarak ve belirli stratejiler
geliştirmeden sonuca odaklanır. Burada temel nokta bilgileri sorgulamadan basit bir şekilde kabul etme ve bilgiyi
kopyalama vardır. En genel ifadeyle derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı bu şekilde tanımlanırken, derin yaklaşım derin motivasyon ve derin strateji, yüzeysel yaklaşım yüzeysel motivasyon ve yüzeysel strateji şeklinde alt
boyutlara sahiptir. Derin motivasyon ve stratejide içsel motivasyon, anlamaya yönelik çalışma, kavramlar arasında
bağlantı kurma, dışarıdan etki eden faktörlerden daha çok içten gelen bir istekle öğrenmeyi amaçlama gibi kavramlar bulunurken, yüzeysel motivasyon ve stratejide başarısızlık korkusu, sınavlarda başarılı olma amacıyla ders
çalışma, hatırlamaya yönelik çalışma, çalışmayı daraltma gibi kavramlar yer alır. Yapılan çalışmalar da öğrenme
yaklaşımının öğretmenin sınıfta uyguladığı yöntem ve tekniklere, öğrencilerin derse ya da konuya karşı tutumuna
kaygı düzeyine, konu ya da ders hakkındaki ön-bilgilerine, cinsiyete, sınıf düzeyine göre farklılaşabileceği ifade
edilmiştir (Entwistle & Ramsden, 1983). Bunun yanında, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları konu ya da öğrenim
alanına göre farklılık gösterebilir (Yang & Tsai, 2010). Örneğin, matematik problemlerini çözmede etkili olabilecek öğrenme yaklaşımı ile tartışarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı bir başka alan farklılık gösterebilir. Ramsden’ göre (1992) farklı alan türlerine göre farklı öğrenme yaklaşımları tercih edilebilir. Örneğin, fen bilimleri
alanında, genel bir ifadeyle ele alınırsa, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları, fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı alan
türlerindeki öğrenme yaklaşımlarından farklılık gösterebilir (Lee et al., 2008). Dolayısıyla, bu çalışma genel ifadelerin yerine öğrencilerin biyoloji öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesini hedeflemiş ve bu öğrenme yaklaşımlarının cinsiyet faktörü açısından değişip değişmediğini belirlemeyi amaçlamıştır.
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480 lise öğrencisi (292 kız, 198 erkek) bu çalışmaya katılmıştır. Öğrenciler biyoloji dersini daha önce almış veya
hala almakta olan öğrencilerdir.Lise öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını belirlemek amacıyla Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından
Türkçeye uyarlanan, Çalışkan, Yurt ve Aydın tarafından doğrulayıcı faktör analizi yapılan ‘Öğrenme Yaklaşımı
Anketi’ kullanılmıştır. İstatistiksel analizler yapılmadan önce anketin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Yapı geçerliliğinin test edilmesi açımlayıcı faktör analizi ile güvenilirliğin test edilmesi ise Cronbach’s alpha
değerinin hesaplanması ile sağlanmıştır. Öğrenme yaklaşımı anketi 22 sorudan oluşan ‘Derin Yaklaşım’ ve ‘Yüzeysel Yaklaşım’ olmak üzere iki alt boyutlu bir ankettir. Anketin orijinal formunda her iki alt boyutu ölçen 11
madde bulunmaktadır. Öğrenme yaklaşımı anketinin faktör analizini gerçekleştirmeden önce lise öğrencilerinden
toplanan verinin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri uygulanmıştır. KMO katsayısı 0.846 olarak bulunmuş ve bu değer 0.50’den yüksek çıktığı için veri
matrisinin faktör analizine uygunluğu elde edilmiştir (Field, 2000). Barlett testi ise, değişkenler arasında ilişki olup
olmadığını kısmı korelâsyonlar temelinde inceler (Büyüköztürk, 2011). Öğrenme Yaklaşımı anketi için Ki-kare
(χ²) 2495.58 (p < 0.01) (p < 0.01) olarak hesaplanmış ve sıfır hipotez reddedilmiştir. Dolayısıyla, verilerin faktör
analizi yapmak için uygun olduğu anlamına gelmektedir (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010). Faktör analizi sonuçlarına göre 1. ve 13. maddelerin faktör yükleri 0.30’dan düşük çıktığı için anketten çıkarılmıştır. Bu
maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra kalan 20 madde için aynı analiz tekrar edilmiştir.
Açımlayıcı faktör analizi ile Öğrenme Yaklaşımı Anketinin yapı geçerliği, Cronbach’s alpha değerinin hesaplanması ile de güvenilirliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra, verilerin analizinde betimsel ve çıkarımsal
istatistik kullanılmıştır. Lise öğrencilerin öğrenme yaklaşımları genel eğilimlerini belirlemek için ortalama hesaplanmıştır. Ayrıca, öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının kız ve erkek öğrenciler açısından nasıl değiştiğini görmek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır.
Betimsel analizlerde lise öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımları ortalamalarının (µ= 3.49), yüzeysel öğrenme
yaklaşımı ortalamasından (µ= 3.29) az da olsa daha yüksek olduğu görülmektedir. Derin ve Yüzeysel öğrenme
yaklaşımlarının iki alt boyutu ele alındığında, derin motivasyon alt boyutunun ortalama değeri 3.55 ve derin strateji
boyutunun ortalaması ise 3.41 olarak bulunmuştur. Ancak, yüzeysel motivasyon ortalaması 3.91 ve yüzeysel strateji ortalama değeri 2.94 olarak bulunmuştur. Buna göre lise öğrencilerinin daha çok derin ve yüzeysel motivasyon
yaklaşımlarını tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının kız ve erkek öğrenciler açısından nasıl değiştiğini görmek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Kız öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı ortalamaları 3.55 ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalaması 3.29 olarak bulunmuştur. Buna karşılık erkek
öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı 3.40 ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalaması 3.30 hesaplanmıştır. Bu
ortalamalara göre kız öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı ortalamaları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Derin
ve Yüzeysel öğrenme yaklaşımı alt boyutlarında kız öğrencilerin derin motivasyon ortalaması 3.59, derin strateji
ortalaması 3.49 ve erkek öğrencilerin derin motivasyon ortalaması 3.59 ve derin strateji ortalaması 3.30 olarak
hesaplanmıştır. Kız öğrencilerin yüzeysel motivasyon ortalaması 4.04, yüzeysel strateji ortalaması 2.86, erkek
öğrencilerin yüzeysel motivasyon ortalaması 3.71 ve yüzeysel strateji ortalaması 3.06 olarak hesaplanmıştır. Ttesti analiz sonuçlarına göre derin strateji, yüzeysel motivasyon ve yüzeysel strateji öğrenme yaklaşımları açısından kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Kız öğrenciler derin strateji ve yüzeysel motivasyon öğrenme yaklaşımlarını erkek öğrencilere göre daha çok tercih etmektedirler ( t= 2.61 ve t= 4.17, p < 0.05).
Ancak, erkek öğrenciler yüzeysel strateji öğrenme yaklaşımını kız öğrencilerinden daha çok tercih ettikleri görülmektedir (t= -2.83, p < 0.05). Çalışma bulgularına göre lise öğrencilerinin derin öğrenme yaklaşımını daha çok
tercih etmelerinde Türkiye de uygulanan öğretim programlarının etkisi olabileceği düşünülmektedir. Eğitim ve
öğretim programlarına getirilen bazı yeniliklerin öğrencilerin herhangi bir bilginin edinilmesinde farklı yaklaşımlara sahip olabilmelerine neden olabilir. Her öğretmenin geleneksel yaklaşımı terk ettiği söylenemese bile yeniliklerin sınıf ortamlarında uygulanmaya çalışıldığı düşünülebilir. Çalışma bulgularında derin ve yüzeysel motivasyonun derin ve yüzeysel stratejiye göre daha fazla ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Buna göre lise öğrencileri
içsel bir motivasyonla ve başarısız olma korkusunu taşıyarak öğrenme yaklaşımlarını belirliyor olabilir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları arasında Yüzeysel strateji en az ortalama sahiptir. Burada öğrencilerin sadece hatırlamaya yönelik öğrenme yaklaşımlarını daha az tercih ettikleri görülmektedir. Bunun yanında kız ve erkek öğrencilerin öğrenme yaklaşımları açısından farklı tercihlerinin olduğu da çalışma bulgularında yer almaktadır. Kız öğrencilerin hem derin strateji hem de yüzeysel motivasyon alt boyutlarındaki ortalamalarının erkek öğrencilerden
daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre kız öğrencilerin sınavlardan düşük not almamak ve başarısız olmamak
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(yüzeysel motivasyon) adına konuları anlamaya ve bilgiler arasında bağlantı kurmaya yönelik (derin strateji) öğrenme yaklaşımlarını daha çok tercih ettikleri düşünülebilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları
hakkında bilgi sahibi olmaları ve onların derin öğrenme yaklaşımlarını tercih etmelerine yönelik bazı yönlendirmeler yapmaları etkili olabilir. Sadece dış faktörlerin etkisiyle üzerilerine düşen görevleri yerine getiren öğrenciler
yerine içsel motivasyonla bütüncül öğrenmeyi sağlayabilecek öğrenme yaklaşımlarını tercih etmelerine olanak
sağlayacak öğrenme ortamlarının oluşturulması önemli olabilir.
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Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Cinsiyet Faktörü Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

Eğitim araştırmalarında, öğrenci başarısını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hem akademik başarı hem de birbirleri ile olan ilişkisini inceleyen konular üzerinde sıklıkla durulan konular arasında yer almaktadır. Öğrencilerin
bir derse ya da konuya olan tutumları, ilgileri, motivasyonları, öz-yeterlilikleri üst-bilişsel özellikleri, öğrenme
stratejileri, anlayışları ve yaklaşımları gibi kavramlar araştırmacılar tarafından derinlemesine irdelenen kavramlardır. Bilişsel ve güdüsel özelliklerin öğrenci başarısında etkili olabileceği de bu tür çalışmalarda belirtilmiştir.
Yukarıda bahsedilen kavramlar arasında öğrenme yaklaşımı son zamanlarda sıklıkla ele alınan kavramlar arasındadır. Öğrenme yaklaşımı derinsel ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı çatısı altında isimlendirilerek öğrencilerin öğrenme yaklaşımları tanımlanmaktadır (Marton and Saljo, 1997; Zhang, 2000). Derin öğrenme yaklaşımı çatısı
altında öğrenciler daha çok eski ve yeni bilgiler arasında köprü kurmayı, öğrenilen kavramları günlük yaşantıda
kullanmayı, neden-sonuç ilişkisini irdelemeyi, eleştirel bakmayı tercih eden öğrencilerdir. Derin öğrenme yaklaşımın da içsel motivasyonla ve istekli olarak öğrenme vardır. Burada en temel unsurlardan bir tanesi bilginin şekillendirilmesi ve yeni bir forma sokulması vardır. Ancak, yüzeysel öğrenme anlayışında öğrenci yapılması gereken işi tamamlama isteği içinde olup bütüne odaklanmadan ayrı ayrı parçaları ele alarak ve belirli stratejiler geliştirmeden sonuca odaklanır. Burada temel nokta bilgileri sorgulamadan basit bir şekilde kabul etme ve bilgiyi kopyalama vardır. En genel ifadeyle derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı bu şekilde tanımlanırken, derin yaklaşım
derin motivasyon ve derin strateji, yüzeysel yaklaşım yüzeysel motivasyon ve yüzeysel strateji şeklinde alt boyutlara sahiptir. Derin motivasyon ve stratejide içsel motivasyon, anlamaya yönelik çalışma, kavramlar arasında bağlantı kurma, dışarıdan etki eden faktörlerden daha çok içten gelen bir istekle öğrenmeyi amaçlama gibi kavramlar
bulunurken, yüzeysel motivasyon ve stratejide başarısızlık korkusu, sınavlarda başarılı olma amacıyla ders çalışma, hatırlamaya yönelik çalışma, çalışmayı daraltma gibi kavramlar yer alır. Yapılan çalışmalar da öğrenme
yaklaşımının öğretmenin sınıfta uyguladığı yöntem ve tekniklere, öğrencilerin derse ya da konuya karşı tutumuna
kaygı düzeyine, konu ya da ders hakkındaki ön-bilgilerine, cinsiyete, sınıf düzeyine göre farklılaşabileceği ifade
edilmiştir (Entwistle & Ramsden, 1983). Bunun yanında, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları konu ya da öğrenim
alanına göre farklılık gösterebilir (Yang & Tsai, 2010). Örneğin, matematik problemlerini çözmede etkili olabilecek öğrenme yaklaşımı ile tartışarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı bir başka alan farklılık gösterebilir. Ramsden’ göre (1992) farklı alan türlerine göre farklı öğrenme yaklaşımları tercih edilebilir. Örneğin, fen bilimleri
alanında, genel bir ifadeyle ele alınırsa, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları, fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı alan
türlerindeki öğrenme yaklaşımlarından farklılık gösterebilir (Lee et al., 2008). Dolayısıyla, bu çalışma genel ifadelerin yerine öğrencilerin biyoloji öğrenme anlayışlarının belirlenmesini hedeflemiş ve bu öğrenme anlayışlarının
cinsiyet faktörü açısından değişip değişmediğini belirlemeyi amaçlamıştır.
Bu çalışma lise öğrencilerinin öğrenme anlayışlarını cinsiyet faktörü göz önünde tutularak belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma betimsel bir çalışma olup tarama türündedir. Lise öğrencilerinin öğrenme anlayışları belirlemek amacıyla Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve
Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, Çalışkan, Yurt ve Aydın tarafından doğrulayıcı faktör analizi yapılan
‘Öğrenme Anlayışı Anketi’ kullanılmıştır. 480 lise öğrencisi ( 292 kız, 198 erkek) bu anketi cevaplamıştır. İstatistiksel analizler yapılmadan önce anketin geçerliklik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Yapı geçerliliğinin test
edilmesi açımlayıcı faktör analizi ile güvenilirliğin testi ise Cronbach’s alpha değerinin hesaplanması ile sağlanmıştır. Öğrenme yaklaşımı anketi 22 sorudan oluşan ‘Derin Yaklaşım’ ve ‘Yüzeysel Yaklaşım’ olmak üzere iki
alt boyutlu bir ankettir. Anketin orijinal formunda her iki alt boyutu ölçen 11 madde bulunmaktadır. Öğrenme
yaklaşımı anketinin faktör analizini gerçekleştirmeden önce lise öğrencilerinden toplanan verinin faktör analizine
uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri uygulanmıştır. KMO
katsayısı 0.846 olarak bulunmuş ve bu değer 0.50’den yüksek çıktığı için veri matrisinin faktör analizine uygunluğu elde edilmiştir (Field, 2000; Tavşancıl, 2005). Barlett testi ise, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını
kısmı korelâsyonlar temelinde inceler (Büyüköztürk, 2011). Öğrenme Yaklaşımı anketi için Ki-kare (χ²) 2495,585
(p < 0.01) olarak hesaplanmış ve sıfır hipotez reddedilmiştir. Dolayısıyla, verilerin faktör analizi yapmak için
uygun olduğu anlamına gelmektedir (Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010).
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Çalışmanın betimsel ve çıkarımsal istatistiklerini yapmadan önce ‘Öğrenme Yaklaşımı Anketinin’ açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre 1. ve 13. maddelerin faktör yükleri 0.40’dan düşük çıktığı
için anketten çıkarılmıştır. Bu maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra kalan 22 madde için aynı analiz tekrar edilmiştir. Betimsel analizlerde lise öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımları ortalamalarının (µ= 3.49),yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalamasından (µ= 3.29) az da olsa daha yüksek olduğu görülmektedir. Derin ve Yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının iki alt boyutu ele alındığında, derin motivasyon alt boyutunun ortalama değeri 3.55 ve derin
strateji boyutunun ortalaması ise 3.41 olarak bulunmuştur. Ancak, yüzeysel motivasyon ortalaması 3.91 ve yüzeysel strateji ortalama değeri 2.94 olarak bulunmuştur. Buna göre lise öğrencilerinin daha çok derin ve yüzeysel
motivasyon yaklaşımlarını tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının kız ve erkek
öğrenciler açısından nasıl değiştiğini görmek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Kız öğrencilerin derin
öğrenme yaklaşımı ortalamaları 3.55 ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalaması 3.29 olarak bulunmuştur. Buna
karşılık erkek öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı 3.40 ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı ortalaması 3.30 hesaplanmıştır. Bu ortalamalara göre kız öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı ortalamaları erkek öğrencilerden daha
yüksektir. Derin ve Yüzeysel öğrenme yaklaşımı alt boyutlarında kız öğrencilerin derin motivasyon ortalaması
3.59, derin strateji ortalaması 3.49 ve erkek öğrencilerin derin motivasyon ortalaması 3.59 ve derin strateji ortalaması 3.30 olarak hesaplanmıştır. Kız öğrencilerin yüzeysel motivasyon ortalaması 4.04, yüzeysel strateji ortalaması 2.86, erkek öğrencilerin yüzeysel motivasyon ortalaması 3.71 ve yüzeysel strateji ortalaması 3.06 olarak
hesaplanmıştır. T-testi analiz sonuçlarına göre derin strateji, yüzeysel motivasyon ve yüzeysel strateji öğrenme
yaklaşımları açısından kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Kız öğrenciler derin strateji
ve yüzeysel motivasyon öğrenme yaklaşımlarını erkek öğrencilere göre daha çok tercih etmektedirler ( t= 2.61 ve
t= 4.17, p < 0.05). Ancak, erkek öğrenciler yüzeysel strateji öğrenme yaklaşımını kız öğrencilerinden daha çok
tercih ettikleri görülmektedir (t= -2.83, p < 0.05).Çalışma bulgularına göre lise öğrencilerinin derin öğrenme yaklaşımını daha çok tercih etmelerinde Türkiye de uygulanan öğretim programlarının etkisi olabileceği düşünülmektedir. Eğitim ve öğretim programlarına getirilen bazı yeniliklerin öğrencilerin herhangi bir bilginin edinilmesinde
farklı yaklaşımlara sahip olabilmelerine neden olabilir. Her öğretmenin geleneksel yaklaşımı terk ettiği söylenemese bile yeniliklerin sınıf ortamlarında uygulanmaya çalışıldığı düşünülebilir. Çalışma bulgularında derin ve yüzeysel motivasyonun derin ve yüzeysel stratejiye göre daha fazla ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Buna
göre lise öğrencileri içsel bir motivasyonla ve başarısız olma korkusunu taşıyarak öğrenme yaklaşımlarını belirliyor olabilir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları arasında Yüzeysel strateji en az ortalama sahiptir. Burada öğrencilerin sadece hatırlamaya yönelik öğrenme yaklaşımlarını daha az tercih ettikleri görülmektedir. Bunun yanında
kız ve erkek öğrencilerin öğrenme yaklaşımları açısından farklı tercihlerinin olduğu da çalışma bulgularında yer
almaktadır. Kız öğrencilerin hem derin strateji hem de yüzeysel motivasyon alt boyutlarındaki ortalamalarının
erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre kız öğrencilerin sınavlardan düşük not almamak
ve başarısız olmamak (yüzeysel motivasyon) adına konuları anlamaya ve bilgiler arasında bağlantı kurmaya yönelik (derin strateji) öğrenme yaklaşımlarını daha çok tercih ettikleri düşünülebilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin
öğrenme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaları ve onların derin öğrenme yaklaşımlarını tercih etmelerine
yönelik bazı yönlendirmeler yapmaları etkili olabilir. Sadece dış faktörlerin etkisiyle üzerilerine düşen görevleri
yerine getiren öğrenciler yerine içsel motivasyonla bütüncül öğrenmeyi sağlayabilecek öğrenme yaklaşımlarını
tercih etmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamlarının oluşturulması önemli olabilir.
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Biyoloji Eğitiminde Bilimsel Hikaye Kullanımının Öğrenci Tutumlarına Etkisi ve Bilimsel Hikaye
Kullanılarak İşlenen Dersle İlgili Öğrenci Görüşleri

Öğretmen Ramazan KUŞ

Doç. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU

İnsanın kendisini ve diğer canlı varlıkları inceleyen biyoloji alanı, yüzyıllardır hem bilimsel hem de sosyal yönü
olması nedeniyle giderek gelişen ve önem kazanan bilim dallarından biridir. Biyoloji alanındaki gelişmeler insanın
ihtiyaçlarını karşılamak yönünde olurken, insanın ihtiyaçları biyoloji alanındaki gelişmelere kaynaklık etmektedir
(Ekici, 2002). Günümüzde biyoloji bilimi, sağlık alanları başta olmak üzere çevre mühendisliğinden gıda mühendisliğine tıp bilimlerinden genetik mühendisliğine kadar çok yaygın bir kullanım alanı bulunan ve birçok alt dala
ayrılmış geniş bir disiplinler topluluğudur. Özellikle biyolojinin alt bilimi olan biyoteknoloji, gen mühendisliği ve
ekoloji ile ilgili belgeseller görsel basında oldukça geniş yer bulmakta olup kamuoyu tarafından da ilgiyle takip
edilmektedir. Ayrıca son yüzyılda biyoloji ve ona bağlı bilim dallarındaki gelişmeler, insanlık tarihini pek çok
açıdan değiştirebilecek bir duruma gelmiştir. Biyoloji ve onun teknolojik uygulamaları, insanları, doğayı ve toplumu önemli ölçüde etkilemektedir Bu yönüyle biyoloji bilimi günlük yaşantımızla iç içedir. (Köseoğlu ve Soran,
2004). Tüm dünya ülkeleri, yeni yapılanmalarla birlikte hızla değişen dünyaya ve daha yarışçı hale gelen yaşama
uyum sağlamak için eğitim alanında reform olarak adlandırılabilecek çok sayıda yenilik ve değişiklik yapmaktadır.
Bilimsel alanlarda da yaşanan gelişmeler yeni bilgilerin ortaya çıkmasına neden olup ve yeni teknolojiler şeklinde
günlük yaşamımıza girmektedir. Özellikle biyoloji alanında elde edilen bilgiler, insan yaşamını doğrudan etkilediğinden toplumda bu konulara yönelik eğitim ihtiyacı artmakta ve biyoloji eğitimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır (Altunoğlu ve Atav, 2005). Bugün, Türkiye'deki sorunların %50'sinden fazlası biyolojik kökenlidir. Bu sorunların temelinde bilgi toplumuna ulaşamama, yeterince ulaşamama ya da geç ulaşma yatmaktadır. Atılan her
adımda olayların biyolojik etkisi düşünülebilseydi, nüfus patlamasından, çevre kirliliğinden, kalıtsal hastalıklardan, beslenme bozukluklarından meydana gelen sorunların büyük bir kısmı ortaya çıkmamış olacaktı. Ortamı hem
sağlıklı tutmak, hem de gerekli üretimi elde etmek bilinçli bir biyoloji eğitimini gerektirmektedir. Bunun için
biyoloji bilimi, eğitim sistemimiz tarafından yaşamın hatta kültürümüzün vazgeçilmez bir öğesi olarak işlenmelidir
(Demirsoy, 1993). Son yıllarda bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yenilikler, günlük yaşantımıza girmekte ve bu durum biyoloji öğretimine yönelik gereksinimleri de arttırmaktadır (Yeşilyurt ve Gül, 2008). Biyoloji öğreniminin ve öğretiminin modern dünya için kültürel bir zorunluluk olduğunun
farkında olan gelişmiş ülkeler, biyoloji eğitiminin kalitesini arttırmak için mevcut fen programlarını sürekli olarak
gözden geçirip, ihtiyaç tespitlerini yaparak, geliştirdikleri yeni programların etkili bir şekilde yürütülebileceği imkanların okullara sağlanması için çalışmalar yapmaktadır (Ayaş, 1995). Geleceğin bilim dallarından birisi olarak
görülen biyolojinin öğretimindeki güçlüklerin giderilmesi çağın gerisinde kalmamak için önemlidir. Bu alanda
yetişecek gençlere temel olması için lise biyoloji derslerinde öğrencilerin kavramları doğru oluşturmalarının sağlanması gerekmektedir (Grobstein, 2005). Ancak öğrencilerin en çok zorlandıkları, başarısız oldukları, anlamakta
güçlük çektikleri, sevmek istedikleri ama bir türlü sevemedikleri derslerin başında da biyoloji dersi gelmektedir
(Durmaz, 2004). Ayrıca dersin öğretilmesi esnasında kullanılan yöntemlerden, hedeflerin iyi saptanmamış olmasından ve ortaöğretim okullarında halen uygulanmakta olan biyoloji müfredatının yeterli olmamasından, araç-gereç ve laboratuvar imkanlarının eksikliğinden kaynaklanabilen sorunlarla da karşılaşmaktadırlar (Staeck, 1995).
Bununla birlikte biyolojinin daha çok sözel anlatıma dayanması günlük hayatta çok kullanılmayan yabancı terimlerin fazlalığı, kalabalık sınıflar, laboratuvar ortamının etkin kullanılamayışı, yetersiz öğretmen hazırlıkları gibi
bir dizi sebepten dolayı biyoloji dersi öğrenciler tarafından hak ettiği ilgiyi görememektedir (Gezer, Köse, Durukan Biyoloji dersine ilgisizliğin bir sebebi de klasik metot eğitimle öğrencinin pasif kaldığı öğretim yaklaşımının
yıllarca uygulanmış olmasıdır. Fakat günümüzde diğer derslerin öğretiminde olduğu gibi biyoloji dersi de öğrencinin aktif olduğu öğrenme yaklaşımı kullanılarak öğretilmeye çalışılmaktadır. Aktif öğrenmede öğretmen soru
cevap, tartışma, örnek olay, gözlem, gözlem gezisi ve deney gibi tekniklerden faydalanır (Karaağaçlı, 2011). Aktif
öğrenme genel anlamı ile öğrencilerin aktif olduğu öğrenme durumudur. Aktif öğrenmede amaç öğreneni pasif
izleyici ve gözlemci konumundan çıkarıp öğrenme olayının içine çekmektir (Kalem ve Fer, 2003). Öğrenci okuyan
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yazan, analiz eden, tartışan, dikkatli, meraklı, bilgiyi keşfeden zamanı iyi yöneten konumundadır (Ward and Tiesen, 1997). Aktif öğrenmenin önemli özelliklerinden biri de öğrencileri ezberleyerek öğrenmeden kurtarmasıdır.
Ezberlemenin yerini merak ve kuşku duyma, araştırma, uygulama, deneyerek öğrenme gibi etkinlikler alır. Aktif
öğrenme modeline göre oluşturulan öğrenme ortamında, görevlerde ve müdahalede esneklik sağlanmalıdır (Pekin,
2000). Bilimsel hikaye bilim insanlarının hayatları ve yaptıkları bilimsel çalışmalar sırasında yaşadıkları olayların
yazılı hale getirilmesidir. Bilimsel hikayeler bilim insanlarının gerçek hayatından ve bilimsel olaylardan kesitler
sunar. Bilimsel hikayeler öğrenciler tarafından anlaşılması zor bilimsel olayların öğrenilmesini kolaylaştırır ve
dersi zevkli hale getirir. (Erten, Gümüş ve Kıray 2013).Yapılan araştırmalarda eğitimin her kademesinde özellikle
ilk ve ortaöğretim öğrencilerine uygulanan öğrenme alanlarında bilimsel hikayelerden rahatlıkla yararlanılabilir
(Grobstein, 2005; Banister and Ryan, 2001). Sınıf ortamında öğrencinin dikkatini toplayarak aktif öğrenmenin
gerçekleştirilmesinde bilimsel hikayelerden faydalanma söz konusu olabilir. Milne (1998) bilimsel hikayeleri destansı bilim hikayeleri, keşiflerle ilgili bilim hikayeleri, bildirime dayalı bilim hikayeleri ve siyasi gerçeklerle ilgili
bilim hikayeleri olmak üzere dört kısımda inceler. Strauss (2005)’a göre bilimsel hikaye kullanımı öğrencilerin
konuya odaklanmasını kolaylaştırır, öğrencilerin zihinlerindeki bilgileri organize etmelerini sağlar, öğrencilerin
yaratıcılık yönlerini kamçılar, öğrencilere verilmek istenen değerlerin dikte ettirilmeden hikayelerdeki kahramanlar üzerinden rahatlıkla aktarılmasını kolaylaştırır. Bilimsel hikayeler öğrenciler ile doğal dünya arasında köprü
görevi görürler ve öğrencilerin daha kolay empati yapmasını sağlarlar. Bilimsel hikayelerin kullanım alanları yaygındır, ekonomik, eğlenceli ve etkileyicidirler öğrencilerdeki eğitim seviyesi, gelir durumu gibi sınırlayıcılardan
etkilenmezler, dersin öğrenilmesine katkıda bulunurlar. Tutum kavramına ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Günümüzde sosyal psikologlar tarafından kabul gören tanım dikkate alındığında, tutumların bireye ait olduğu, onun bir
nesneye ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarına bir bütünlük ve tutarlılık getirdiği belirtilmektedir (Tavşancıl,
2002). Tutum kavramının tanımı konusunda ortak bir tanım üzerinde durulamamasının temel nedeni olarak, sosyal
bilimler kapsamında yer alan disiplinlerce kavrama farklı açılardan yaklaşılması gösterilebilir (Tosun, 2011). Oppenheim (1983), tutumun duyuşsal alan davranışlarının önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtmekte ve tutumla ilgili olarak “bir bireyin her hangi bir uyarıcı karşısında olumlu ya da olumsuz tepki gösterme eğilimi”
tanımını yapmıştır. Ülgen (1995), ilgili kavrama bir başka açıdan yaklaşarak tutumların öğrenme yoluyla kazanıldığını ve öğrenmeyle kazanılan bu özelliklerin bireyin davranışlarına yön veren karar verme sürecinde yanlılığa
neden olabildiğini belirtmiştir. Ülgen (1995)’e göre bireylerin tutumları, sevgilerini, nefretlerini ve davranışlarını
önemli ölçüde etkiler. Katz (1967) tutumu, “bireyin sahip olduğu değerler dizisine bağlı olarak bir simgeyi, bir
nesneyi, bir kişiyi veya dünyayı iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı yönleriyle algıladığı bir ön düşünce biçimidir”
diye tanımlamaktadır. Sherif ve Sherif (1996)’e göre ise tutum psikolojik bir sürecin herhangi bir değer yargısıyla
damgalanmış bir nesne veya duruma ilişkin olarak bireyin olumlu mu yoksa olumsuz bir duygusal tepki mi vereceğini belirleyen, oldukça sürekliliği olan, bir hazır olma durumudur. Öğrencilerdeki fen bilimlerine, eğitim bilimlerine ve bilim insanlarına yönelik tutumlar bugüne kadar birçok fen bilimleri eğitimcisinin araştırma konusu
olmuştur. Bilimsel dergilerde yayınlanan çoğu araştırma sonuçlarına göre tutum ile öğrencilerin fen bilimlerindeki
akademik başarıları arasında pozitif bir ilişki rapor edilmiştir. Özellikle öğretimde kullanılan strateji, öğrenme
ortamı, yenilikçi öğrenim aktiviteleri ve öğretmen yaklaşımı gibi değişkenler öğrencilerdeki bilime dönük tutumu
etkilemektedir (Akçay, E.Yager, Iskander, & Turgut, 2010; Jarvis & Pell, 2005). Yapılan bu çalışmada bilimsel
bilgilerin meydana geliş serüvenleri, yaşanılan ilginç olaylar, karşılaşılan zorluklar, bilim uğruna yapılan fedakarlıklar ve bunun gibi öğrencilerin derse farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlayacak bilimsel hikayelerin öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarındaki değişikliğe sebep olup olmayacağının tespit edilmesi ve bu yöntemle
işlenen dersle ilgili öğrenci görüşlerinin Araştırmanın modeli “ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel model” olarak tasarlanmıştır. Ön test - son test kontrol gruplu modelde yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur.
Bunlardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır (Karasar, 2012). Araştırmada kullanılan modelde, deney grubu üzerinde etkisi incelenen bağımsız
değişken “bilimsel hikayeler kullanımı” dır. Kontrol grubunda ise “geleneksel yöntem” kullanılmıştır. Her iki
grupta da bağımlı değişken “biyoloji dersine yönelik tutum” incelenmiştir. Bilimsel hikayeler kullanımının öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutumlarına etkisi araştırılmış, öğrencilerin bu yöntemle işlenen dersle ilgili görüşleri
yapılandırılmış görüş anketi kullanılarak alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde 9. sınıfa devam eden öğrencilerinden 124 öğrenci (39 kız, 85 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulanacağı çalışma grubuna öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış uygulama hakkında kısaca bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak ilgili veriler “Biyoloji Tutum Ölçeği”, “Öğrenci Tanıma
Formu” , “Öğrenci Görüş Anketi” ve “Mantıksal Düşünme Yetenek Testi” aracılığı ile toplanmıştır. Sonuçlar
Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Bu araştırmanın bulgularına göre
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bilimsel hikaye kullanımı öğrencilerin biyoloji bilimine dönüktutumlarına anlamlı derecede etki etmemiştir. Öğrencilerin tutum puanlarında farklılıklar olmasına rağmen bu farklar istatistiksel açıdan anlamlı değildir . Çeşitli
disiplinlerde öğrencilerdeki tutum değişikliklerini inceleyen araştırmacılardan bazılarının bulguları benzer sonuçlar içermektedir (Demirhan, 2010; Kılıç, 2004; Çakır vd., 2009; Şahinli, 2008). Avcı ve Yağbasan, 2009 ise yaptıkları çalışmada öğrencilerde ilgili disipline dönük tutum değişiklikleri tespit etmişlerdir. Öğrencilerin bireyselfarklılıklarından kaynaklanan ders işlenişine ilişkin beklentileri göz önüne alındığında, bir derse yönelik tutumun
ancak uzun süreli uygulamalar sonucu değişebileceği çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır (Ekici ve Hevedanlı,
2010; Çakır vd. 2009). 2. Bu araştırmada cinsiyet faktörü bakımından tutum puanlarınabakıldığında anlamlı bir
farkın olmadığı tespit edilmiştir. Çakır vd. (2009), Şahinli (2008) ve Yımaz & Timur (2012) yaptıkları çalışmalarda cinsiyet faktörünün öğrenci tutumlarına etkisini araştırmışlar ve benzer bulgulara ulaşmışlardır. Ancak bazıları araştırmacılar da tutum puanlarının kızların lehine pozitif olduğunu belirlemişlerdir (Ekici ve Havedanlı 2010;
Weinburgh, 1995; Jarvis & Pell, 2005; Akçay vd. 2010). 3. Okul faktörü bakımından da tutum puanları (Tablo 5)
incelenmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ekici ve Havedanlı (2010) ise
genel lise ve anadolu lisesine devam eden öğrenciler arasında tutum puanı anlam farkının anadolu lisesi öğrencilerinin lehine olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılara göre bu sonucun sebeplerinden biri, farklı okullarda
uygulanan farklı biyoloji müfredatları olabilir. 4. Çalışmada öğrencilerin dersle ilgili görüş anketinden elde edilen
veriler tablo ve grafik haline getirilmiş öğrencilerin %95,2’nin olumlu görüşler belirttiği tespit edilmiştir. Buna
göre deney grubu öğrencilerinin %50’si dersin öğretici, %32,2’si ilginç, %12,9 eğlenceli, sadece % 4,8’i dersin
sıkıcı olduğunu belirtmişlerdir. .Deney grubu öğrencilerinin % 66’sı ilerde bilim insanı olarak bilime katkıda bulunabileceklerini ifade etmişlerdir . Ayrıca öğrencilerin yaklaşık %88,7’si bu tür bilimsel hikayeler öğrenmek istediklerini ve derslerde benzer bilimsel hikayeler kullanımının derse olan ilgiyi artıracağını belirtmişlerdir. Kruse
(2010), bilimsel hikayelerin öğrenci görüşlerine etkisini incelemiş öğrencilerin sadece % 7,7’sinin olumsuz görüş
beyan ettiğini ve kullanılan bilimsel hikayelerin öğrencilerdeki bilime olan ilgiyi artırdığını belirtmiştir. Frisch ve
Saunders (2008) ise öğrencilerin kısa hikayelerle birlikte işlenen biyoloji dersi sonunda konulardaki bilgilerin
günlük hayattaki karşılıklarını daha rahat gösterebildiklerini, bu şekilde işlenen dersin akılda kalıcılığı arttırdığını,
öğrencilerin öğrendiği bilgileri ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştıklarını bildirmişlerdir. Erten vd. (2013), DAST
tekniği kullanarak yaptığı çalışmada, bilimsel bilimsel hikayelerin öğrencilerdeki bilim insanlarına yönelik önyargılarının önemli oranda kırıldığını belirlemişlerdir.
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Evaluation of laboratory qualifications in science and arts centers

Öğretmen Ahmet GEÇKİL

Doç. Dr. Demet ÇETİN

As well as screening and identification of gifted and talented students, providing access to educational resources
and advanced learning opportunities related to their interests and talent areas are of particular importance (Walsh
et al. 2012). Such students with high academic and intellectual aptitude or possess extraordinary talent in the visual
or performing arts are eligible for differentiated instructions compared to their peers. There are several national
and private institutions and organizations worldwide that are developing programs to meet the special educational
needs of gifted and talented students (O’Reilly 2012). Science and arts centers (Bilim ve Sanat Merkezleri: BİLSEMs) are national education institutions that are in service for about twenty years in Turkey. Student selection
and approval is carried out in three steps; nomination of students by their class teachers according to their intellectual, drawing and music talents, group screening and personal examination. After adaptation period, supplementary education, differentiation of personal skills, enhancement of special skills and project development programs are followed (MEB 2007). Instructing children to perform scientific researches and inventions are among the
foundation objectives of BİLSEMs. Department of Improvement of Special Talents describes the characteristics
of able children in science field as “could perform experiments to test theory and hypothesis” (MEB 2015). Central
and distinctive roles of the laboratories and laboratory activities are accepted for science education by common
consent (Hofstein and Lunetta 2004). The importance of laboratory activities for developing students’ scientific
knowledge, motivation, practical skills and problem solving abilities is also obvious in curriculum statements,
science textbooks and teacher education programs (Högström et al. 2010). The literature about BİLSEMs has
identified several topics of interest to educators, administrators and parents that include teacher, student and parents’ view about educational models, programs, teacher assignments, student achievements etc. (Akkaş and Eker
2013; Şahin, 2013; Ülger et al. 2014). There are few recent studies on physical conditions and equipment supply
of these centers indicating the inadequacies in physical environments (lack of laboratories and classrooms for
interdisciplinary works, lack of independent buildings) and in equipment (lack of laboratory tools etc.) (Kazu and
Şenol 2012; Keskin et al. 2013). Still, to which extent the capacity and resources of these laboratories reach/exceed
the standards of the ordinary schools have been unclear. This research was carried out to present laboratory conditions in terms of physical and hardware infrastructure, security infrastructure and equipment infrastructure with
an intention of contributing to creation of better educational environments through improved resources and security.
Survey method was used in the study. The research universe consists of all teachers rendering service at the academic year of 2010-2011 in BİLSEMs throughout Turkey. The research sample consists of 80 teachers in the field
of science, biology, physics, and chemistry from 19 BİLSEM centers which are founded before 2008 and completed institutional structuring. The questionnaire developed by Uluçınar et al. (2008) was used as data collection
tool with an adaptation to BİLSEM conditions based on the purpose of the study. The questionnaire contains the
items related with the personal information (gender, educational situations, program majors, professional seniority
etc.) of teachers and the questions about physical and hardware infrastructure, security infrastructure and
equipment infrastructure. The techniques of frequency, percentage, ANOVA were used for the analyses of the
data.
This study was carried out with 16 science, 24 physics, 19 chemistry and 21 biology teachers rendering service in
BİLSEMs. Of all participants 75% have enrolled previously in the gifted children teaching programme (undergraduate courses, graduate courses or in-service training) and 30% of them have 11-15 years experience in teaching.
About 90% of teachers stated that they have a laboratory. As a result of the analysis of teachers’ opinions, it can
be said that BİLSEMs’ laboratories have problems in physical structure (placement, electricity, water discharge,
chemical storage, air conditioning) and security infrastructure (fire extinguishers, first aid equipments, fireproofing, waste repository and fixation of cabinets to the ground). As regards equipment infrastructure, 24% of participants think that their laboratories have enough equipment and supplies above the secondary school level. About
31% and 35 % of the participants stated that laboratories don’t have enough equipment and supplies for the 1st-
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5th grades and 6th-8th grades of the primary school, respectively. There is no significant difference among the
views of different branches’ teachers, which may be due to sharing of same laboratory space.
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Science Teacher Candidates’ Epistemological Beliefs and Critical Thinking Disposition

Prof. Dr. İlbilgeDÖKME

Öğretmen Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ

Öğretmen Elif ONAÇ

Contemporary studies on epistemological beliefs have their roorts in the early work of Marlene Schommer
(Schommer, 1990) who proposed the original model for epistemological beliefs with five dimensions: certainty of
knowledge, simplicity of knowledge, innate ability of knowledge acquisition, speed of knowledge acquisition and
omniscient authority. Many studies supports that these epistemic belief have powerful effects on cognitive aspects
of learning and thinking. (Kuhn, Cheney & Weinstock, 2000; Many, Howard, & Hoge, 2002; Mohamed El-Habba
M., 2013; Hyytinen, Holma, Toom, Shavelson, Lindblom-Ylänne, 2014). Correlations between epistemological
beliefs and performance on learning and reasoning tasks have been investigated effortfully in recent years. It can
be deduced from the finding of these research that students with positive epistemic beliefs were found to have
deep level of understanding (Kuhn, 1999; Schommer-Aikins,Duell, & Hutter, 2005; Peng & Fitzgerald, 2006;
Schommer-Aikins & Easter, 2006; Lodewyk, 2007; Stathopoulou & Vosniadou, 2007; Chen & Pajares, 2010),
higher ability to inquiry and reasoning (Benson, 1989; Hofer, B.,& Pintrich, 1997). Bailin (1999) argue that a
useful way to think about the problem is in terms of epistemological understanding, and that this way of thinking
about the issue can provide both pedagogical and conceptual grounding to efforts to foster critical thinking. Kuhn
(1999) developed a model of critical thinking according to stage of epistemological understanding. The above
review of the literature indicates that correlation between students’ epistemological beliefs and critical thinking
disposition need to be further evidence with the following research questions within the current study: Is there a
statically significant difference between the female and male students’ scores on the Scale of Epistemological
Beliefs (SEB)? Is there a statically significant difference among the first, second, third and fourth level students’
scores on the SEB? Is there a statically significant difference between the female and male students’ scores on the
California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI)? Is there a statically significant difference among the
first, second, third and fourth level students’ scores on the CCTDI? Is there any correlation between the science
teacher candidates’ epistemological beliefs and critical thinking disposition?
This research was design as a descriptive survey study to determine the effect of gender and class level on science
teacher candidates’ epistemological beliefs and critical thinking disposition, and also the relationship between
these two dependent variables. Participants were 447 science teacher college students (90 boys, 35 girls; 115 first
level, 119 second level, 127 third level and 84 fourth level) in Gazi University located the capital of Turkey,
Ankara. The first data collection tool in the study was the SEB with a five-point Likert-type scale developed by
Schommer (1990) and adapted by Deryakulu and Büyüköztürk (2002: 111-25). The responses in the Likert-type
scale were “Completely Agree (5), Agree (4), Undecided (3), Disagree (2), Completely Disagree (1)”. The scale
had a total of 35 items, 17 negative and 18 positive. This scale has three factors (Factor I: The belief that learning
depends on effort, Factor II: The belief that learning depends on ability and Factor III: The belief that there is only
one truth. The second data collection tool was the CCTDI with a six-point Likert-type scale from Delphi project
(1990) and adapted by Kökdemir (2003). The responses in the Likert-type scale were “Completely Agree (6),
Agree (5), Partially Agree (4), Partially Disagree (3), Disagree (2), and Completely Disagree (1)”. The scale had
a total of 51 items, 22 negative and 29 positive. This scale has 6 sub-scales “Analyticity”, “Open mindedness”,
“Inquisitiveness”, “Self Confidence”, “Truth Seeking”, “Systematicity”. Two-way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) will be used to analysis the data if the data passes assumption of this analysis.
The study provide further evidence to explore the connection between critical thinking and epistemological beliefs.
It is expected that there will be a statistically difference in the students’ scores of SEB and CCTDI linked to their
gender and class level and what’s more it can be the positive correlation between science teacher candidates’
epistemological beliefs and critical thinking disposition.
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Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı ve Fene Yönelik Tutumlarına
Etkisi
Öğretmen ÜmranCOŞKUN

Yrd. Doç. Dr. Semra BENZER

Fen okuryazarlığı konusunun gün geçtikçe önem kazandığını, yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. Verilen önemin artmasına rağmen ülkemizde fen okuryazarlığı bakımından istenilen seviyeye çıkılamadığı çalışmaların sonuçlarına yansımaktadır. Dünyanın en önemli eğitim araştırmalarından biri olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları incelendiğinde, fen okuryazarlığı seviyemizin yeterli düzeyde olmadığı sonucu
ortaya çıkmaktadır. 4+4+4 Eğitim modeli ile öğretim programına seçmeli dersler eklenmiş, öğrencilerin istekleri
doğrultusunda kendilerini geliştirmek istedikleri dersleri belirlemeleri sağlanmıştır. Bu seçmeli derslerden biri de
Bilim Uygulamaları dersidir. Bilim Uygulamaları dersi, öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı hedefler.
Öğrencilerin merak duygusunu arttırarak, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yapıcı ve eleştirel düşünme gibi
becerilerini geliştirir. Öğrencilerin günlük hayat ile bilim arasında ilişki kurmasını sağlar. Öğrencilerin bilgileri
hazır almak yerine, kendi kendilerine araştırma ve sorgulama ile bilgiye ulaşmaları için yönlendirir. Bilimsel süreç
becerilerini kazanan öğrenciler, günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde bu becerileri kullanırlar.
Öğrencilerin bilgileri hazır alması yerine, bilgiye kendi başlarına ulaşmasını sağladığından diğer derslerinde de
başarısının artmasını sağlar. Öğrencilerin fen okuryazarı olmaları konusunda yalnızca fen eğitiminin yeterli olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri, günlük yaşamda kullanabilecekleri, bilimsel süreç
becerilerini edinebilecekleri farklı ortamlar oluşturmak gerekmektedir. Bilim Uygulamaları dersi, öğrencilerin bilimi, günlük hayata yansıtmalarını sağlayarak fen okuryazarlığının gelişimine katkı sağlayabilir. Aktif olarak öğrenme ortamında yer almaları, fene karşı tutumlarında olumlu etki sağlayabilir. Bu çalışma, öğrencilerin fen okuryazarlığının ve fene yönelik tutumlarının Bilim Uygulamaları dersi ile nasıl değiştiğini inceleyerek, dersin etkili
olup olmadığını araştırmaktadır.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Çalışmanın evrenini, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim görmekte olan 6. ve 7. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Evreni yeterince temsil ettiği düşünülen örneklem grubunu, Ankara Merkez ilçelerinde bulunan
4 ortaokulda öğrenim gören toplam 292 öğrenci oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama
aracı olarak Fen Okuryazarlığı Ölçeği ve Fene Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Fen Okuryazarlığı Ölçeği:
Araştırmada kullanılan fen okuryazarlığı ölçeği, Bilim Uygulamaları dersini alan öğrenciler ile bu dersi almayan
öğrencilerin fen okuryazarlık düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanmıştır.
Araştırmada, 1996 yılında Laugksch ve Spargo tarafından 110 madde olarak hazırlanmış “Temel Fen Okuryazarlık
Testi”nin, Duruk (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Duruk (2012)’un yaptığı adaptasyon
çalışması sonucunda, Bilimin doğası, Fen-Teknoloji-Toplum ve Bilimsel içerik bilgisi alt boyutlarına sahip, doğru
ya da yanlış yargı içeren ve 49 maddeden oluşan test elde edilmiştir. Testin geçerlik ve güvenirlik testleri örneklem
üzerinde yapılan çalışma ile belirlenmiştir. Her boyut için faktör analizleri yapılmış, 0,45 faktör yükünden düşük
olan sorular çıkarılmış, kalan maddeler üzerinden ikinci kez faktör analizi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin testi
yapılarak, veriler için örneklem sayısının yeterli olduğu belirlenmiştir. Okuryazarlık anketinin Cronbach Alpha
katsayısı 0,852 olarak hesaplanmıştır. Fene Yönelik Tutum Ölçeği: Araştırmada kullanılan tutum ölçeği, Bilim
Uygulamaları dersini alan öğrenciler ile bu dersi almayan öğrencilerin sahip oldukları tutumları arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacı ile uygulanmıştır. Araştırmada, Akınoğlu (2001)’nun geliştirmiş
olduğu fene yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerliği örneklem üzerinden tekrar hesaplanmıştır. Beşli likert tipi 20 maddelik Fen Teknoloji dersine ilişkin tutum ölçeği tek faktörle sınırlandırılmış açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 10 ve 18. Maddelerin faktör yüklerinin 0.45 değerinden düşük bulunduğu ve bu
maddeler çıkarılarak kalan 18 madde için ikinci kez faktör analizi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin testi yapılmış
ve veriler için örneklem sayısı yeterli bulunmuştur. Fene yönelik tutum ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0.928
olarak hesaplanmıştır. Verilerin Analizi: 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin seçmeli Bilim Uygulamaları dersini alıp almamalarına göre fen okuryazarlık testi puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için
t testi ile test edilmiştir. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin seçmeli Bilim Uygulamaları dersini alıp almamalarına göre
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fen dersine ilişkin ölçülen tutum puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi
ile test edilmiştir.
6. ve 7. sınıf öğrencilerinin seçmeli Bilim Uygulamaları dersini alıp almamalarına göre fen okuryazarlık testi puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile test edilmiştir. Seçmeli Bilim
Uygulamaları dersini alan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunamamıştır (t(290) = .105, p>0.05). Öğrencilerin fen okuryazarlık puanları Bilimsel İçerik Bilgisi,
Bilimin Doğası ve Fen-Teknoloji-Toplum alt boyutları bakımından karşılaştırılmış, istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin seçmeli Bilim Uygulamaları dersini alıp almamalarına göre fen tutum testi puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile test
edilmiştir. Seçmeli Bilim Uygulamaları dersini alan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen dersine ilişkin tutum puanları
( =71), bu dersi almayan öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak Seçmeli Bilim
Uygulamaları dersini alan ve almayan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin fen dersine ilişkin tutum düzeyleri arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır(t(290) =1.362, p>0.05).
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Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi
Menevşe Şükran DUMAN

Doç. Dr. Gülşen AVCI

Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle etkileşimi sonucu bireyin davranışlarında oluşan değişmelerdir (Büyükkaragöz, 1996). Bir başka ifadeyle, taklit ya da yaşantı sonucu bireyin davranışlarında kalıcı davranış değişikliğidir (Arı ve Bayhan, 2000). Öğrenme, kendiliğinden ve yönlendirilmiş olmak üzere iki şekilde
gerçekleşir. Bireyin kendi yaşantısı sonucu meydana gelen davranış değişikliği, kendiliğinden öğrenmeye örnektir.
Öğrenme için gerekli ortamın hazırlanması ve bunun için çalışmanın yapılması “yönlendirmeyle öğrenme” dir.
Öğrenmenin oluşması ve pekişmesi için bazı temel kurallar vardır. Öğrenme, öğrenmeye hazır olmakla, motivasyonla, alıştırmayla, tekrarla, öğrenenin aktif katılımıyla, öğrenme materyallerinin kullanımıyla oluşur (Bilgi,
2010). Her birey birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Sahip oldukları bu bireysel farklılıklar eğitim öğretim sürecinde de etkili olmaktadır (Çelik ve Çevik, 2011). Eğitim öğretim sürecinde kullanılan teknolojik araçların en
önemlisi bilgisayardır. Bilgisayar destekli öğretimde bu bireysel farlılıkları göz önünde bulundurarak bireylere
eğitim öğretim ortamları sunar. Bilgisayarlar günümüzde eğitime entegre edilmiş bir şekilde kullanılmaktadır
(Köse, Coştu ve Keser, 2003). Özellikle fen dersleri bilgisayar destekli öğretimi kullanmaya açık derslerdir. Dersin
içeriğindeki konular görsel materyallerle zenginleştirildiğinde öğrenci için faydalı hale gelmektedir. Ayrıca öğrenciye göre hazırlanan programlar sayesinde bireysel farklılıklar göz önüne alınarak eğitim öğretim sürecinin
verimli geçmesi sağlanmaktadır (Özabacı ve Olgun, 2011). Deneye dayalı yürütülmeyen fen dersleri öğrenciler
tarafından somutlaştırılamamakta bunun sonucunda da fen dersi uygulamadan uzak ezbere dayalı bir ders olarak
görülmeye başlamaktadır. En çok uygulama yapılabilecek derslerden biri olan fen dersini uygulamalı gerçekleştirmek öğrenci için daha eğlenceli hale gelecek, süreç içinde aktif olduğu içinde öğrenmeleri kalıcı olacaktır. Dolayısıyla eğitim öğretim ortamı olabildiğince zenginleştirilmelidir (Akpınar, Aktamış ve Ergin, 2005). Fenin
amacı, doğal dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmak; teknolojinin amacı ise, insanların istek ve ihtiyaçlarını
karşılamak için doğal dünyada değişiklikler yapmaktır (MEB, 2005). Fen öğretimindeki öğrenme yaşantıları ile
öğrenciler bağımsız, kendisini yöneten insanlar olarak yetişmektedir. Fen dersleri öğrencileri kavramları ezberletmeyi değil öğrenmeyi öğretmeyi bu şekilde düşünen, sorgulayan araştırmacı bireyler olarak yetiştirmek ister (Okur
ve Ünal, 2010). Fen derslerindeki etkileşimli uygulamalar öğrencilerde bilimsel düşünmeyi geliştirir. Derslerdeki
öğrenciler arası tartışmalar, paylaşımlar öğrencinin ufkunu açar (Çepni, 2007). Bilgisayarda hazırlanan eğitim
programlarında birçok uyaran bir arada verilir. Bu durum öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini arttırmaktadır
(Daşdemir , Cengiz, Uzoğlu ve Bozdoğan, 2012). Alan yazında yapılan araştırmalara göre fen bilimleri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimden yararlanılması öğrencilerin başarılarını anlamlı bir biçimde arttırdığı görülmektedir (Demircioğlu ve Geban, 1996 ; Yenice, Sümer, Oktaylar ve Erbil, 2003 ; Yiğit ve Akdeniz, 2003 ; Çömek, 2003 ; Chang, 2000 ; Mitra ve Hullett, 1997 ; Liu, 1998 ; Huppert, Lomask ve Lazarowitz, 2002 ; Olgun,
2006 ; Bozkurt ve Sarıkoç, 2008). Bir kısım araştırmalarda bilgisayar destekli öğretimin başarının yanında öğrenilenlerin kalıcılığı üzerinde de olumlu etki yarattığı gözlenmiştir (Gürkan, 2005 ; Başçiftçi, 2013). Tatlı ve Ayas
(2011)'ın çalışmasında sanal laboratuvar ile ilgili bir program geliştirilip bu programın 9.sınıf öğrencileri ile uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda geliştirilen sanal laboratuvar yazılımının öğrenciler tarafından uygulamasının gerçek laboratuvar kadar etkili bir şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak ortaokul öğrencileri ile
ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencileri için “Maddenin Halleri ve Isı”
ünitesindeki konulara ve kazanımlara uygun bilgisayar destekli öğretim çerçevesinde hazırlanmış sanal laboratuvar programları kullanılarak bilgisayar destekli öğretimin klasik öğretim şekillerine farkı araştırılmıştır.
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin Fen bilimleri dersi “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki akademik başarısına sanal laboratuvar uygulamalarının etkisini araştırmayı konu edindiği için yarı deneysel bir çalışmadır. Sanal
laboratuvar uygulaması için Chemlab ve Yenka programlarında hazırlanan kazanım temelli etkinlikler kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Mersin ili Erdemli ilçesinde bulunan 46 ortaokulun 8. sınıfına devam eden öğrenciler; örneklemini ise aynı ilçede bulunan Elvanlı ve Hacıhalil Arpaç Ortaokullarında öğrenim gören 31 kişiden
oluşan 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemde 14 kişi deney grubu, 17 kişi kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Veri Toplamada Kullanılan Araçlar Bu araştırmada verilerin toplanması için “Maddenin Halleri ve Isı”

1312

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Ünitesi Başarı Testi (ÜBT), kullanılmıştır. Fen Bilimleri Ünite Başarı Testi için, ilköğretim 8. sınıf Fen Bilimleri
Öğretim Programındaki “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki öğrenci kazanımlarına uygun olarak Okumuş
(2012) tarafından “ Maddenin Halleri ve Isı" ünitesinin bilimsel tartışma modeli ile öğretimin öğrenci başarısına
ve anlama düzeylerine etkisi” konulu çalışmasında hazırlanan test kullanılacaktır. Bu sorular çoktan seçmeli, 26
soruluk bir testi oluşturmaktadır. Testin güvenirliği KR-20 eşitliği kullanılarak 0, 82 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı 0,00 ile 1,00 arasında değer alır ve bu değerin 1,00’e yakın olması testin güvenirliğinin yüksek
olduğunu gösterir (Turgut ve Baykul,2010). Buna göre testin güvenirlik katsayısının 0,82 olarak hesaplanması
ÜBT’nin güvenilir olduğunun bir göstergesidir. Ancak ünite başarı testindeki bir sorunun yeni ünite kazanımları
ile uyumsuz olması sebebiyle soru testten çıkarılmıştır. Bu test öğrencilerin başarıları arasındaki farkı ölçmek
amacıyla çalışma başlamadan önce deney ve kontrol grubuna ön test, çalışma sonunda son test ve çalışma bittikten
8 hafta sonra da hatırlama testi olarak uygulanacaktır. Başarı testi sonuçları soru sayısı üzerinden değerlendirilecek
olup öğrenciler verdikleri doğru cevap sayısına göre 26 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Ön test grupların
başarıları açısından birbirine denk olduğunu görmek, son test sanal laboratuvarın geleneksel öğretim yöntemine
oranla etkisini belirlemek, hatırlama testi ise yine sanal laboratuvar yönteminin geleneksel öğretim yöntemine
oranla öğrencilerin bilgileri hatırlamasında ne ölçüde etkili olduğunu belirleme amacı ile uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Spss paket programı ile analiz edilecektir.
Araştırmada kazanımlara uygun hazırlanan ve deney grubundaki öğrenciler tarafından bilgisayarlarda yapılan sanal laboratuvar uygulamaları on hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda ise dersler geleneksel yöntemlerle devam etmiştir. Araştırmada uygulanan ön test, son test ve hatırlama testinden öğrencilerin aldıkları puanlar deney ve kontrol grubu bazında 25 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ön testten elde edilen veriler öğrencilerin ünite çalışması başlamadan önce sahip oldukları bilgilerin kontrol ve deney gruplarında farklılık gösterip
göstermediğini görmek amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin çalışmadan önce birbirlerine denk olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bitiminden sonra elde edilen son test ve hatırlama testi puanları Spss paket programı ile kontrol
ve deney grubundaki öğrenciler arasındaki farkı görmek amacı ile bağımsız örneklemler için t testi ile karşılaştırılması yapılacaktır. Çalışma sonucunda sanal laboratuvar etkinlikleri ile gerçekleştirilen dersleri alan deney grubundaki öğrencilerin başarısının kontrol grubundaki geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen dersleri alan öğrencilerin başarısına göre daha yüksek, öğrenmelerinin daha kalıcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmadan sekiz
hafta sonra uygulanan hatırlama testinden de deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubuna göre fark yaratması
beklenmektedir.
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İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyleri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

Prof. Dr. MübeccelGÖNEN

Arş. Gör. Burcu BÜLBÜN AKTI

Arş. Gör. Bahar UYAROĞLU

Yaratıcılık Kavramı ve Ölçülmesi 1950'li yıllardan bugüne değin pek çok düşünür ve araştırmacı yaratıcılığı araştırmış ve tanımlamıştır ancak kesin ve ortak bir tanıma ulaşılmamıştır. Kranyık & Wagner (1965) düşünme süreçlerine ağırlık vermiş ve yaratıcılığı; hazırlık, tasarlama (kuluçka), aydınlanma ve yeniden düzenleme olmak üzere
dört aşamadan oluşan bir süreç olarak tanımlamışlardır. Genel olarak yaratıcılığın iki türü olduğuna değinilmiş ve
iki tür yaratıcılık şöyle açıklamıştır (Vexliard): 1. Resim yapma, müzik besteleme, roman, şiir yazma gibi, yeteneğe
bağlı, öğrenilip alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren yaratıcı etkinliklerdir. 2. Her tür yaratıcılığın temelinde
bulunan, yaratıcı tutum ve davranış biçimidir. Ortaya bir ürün çıkarılmayabilir. Birinci tür, bir yeti ve yetenektir;
ikincisi bir karakter özelliğidir, görme, algılama ve tepki verme yetilerinin işlenmesiyle ikinci tür yaratıcılığın da
geliştirilebileceği açıklanmıştır. Torrance (1998), her bir tanımının yaratıcılık kavramının anlaşılmasına katkısı
olduğunu belirtmiştir. Kendisi yaratıcılığı doğal bir süreç olarak gördüğünü ifade etmiş ve 'boşlukları, rahatsız
edici ya da eksik öğeleri sezip, bunlar hakkında fikirler geliştirme, varsayımlar kurma, bunları sınama, sonuçları
karşılaştırıp, değiştirme ve yeniden sınama süreci olarak tanımlamıştır. Bu süreç esnasında başkalarının izlediğinden farklı bir yol izleme, kalıpların dışına çıkma, bilinmeyene dalmaktan çekinmeme, fikirler arasındaki ilişkilerde
başkalarının göremediği noktaları görebilme, yeniliklere açık olma, farklı yolları denemekten çekinmeme gibi
"düşünce süreçleri" ve "kişilik özellikleri"ni vurgulamıştır. Torrance geliştirdiği test ile yaratıcı düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlamıştır. Testin beş alt boyutu ve bu boyutların neleri ifade ettiği şu şekilde tanımlanmıştır:
a)Akıcılık: çok sayıda farklı figür oluşturabilme becerisini ifade etmektedir. b)Orijinallik: genel olmayan, birbirinden farklı, özgün figürler oluşturma becerisini tanımlamaktadır. c)Zenginleştirme: çizilen figüre eklenen fikirleri belirtmektedir. Fikir üretebilme becerisini ölçmek amaçlanmaktadır. d)Başlıkların soyutluğu: yaratıcılığın, düşünceleri soyutlaştırma becerisini içermesi nedeniyle bu alt boyut eklenmiştir. Çizimlerin ne derece soyut olarak
adlandırıldığı incelenmektedir. e)Erken kapamaya direnç: yaratıcı bireyin bilgiyi işlerken çok yönlü düşünebildiği
ve açık bir kapı bıraktığı görüşüne dayanmaktadır. Psikolojik olarak açık olma düzeyini ölçmesi amaçlanmaktadır.
Mizah Kavramı ve Değerlendirilmesi Psikoanalitik yaklaşım mizahı “duyguları ifade etmenin bir yolu” olarak
tanımlamakta ve incelemektedir. Bilişsel yaklaşım ise mizahı üretme ve mizah anlayışını Piaget (1905)’nin kuramına dayalı olarak açıklamaktadır. Farklı kuramcılar mizah için farklı tanımlar yapmış olsalar da ortak görüş mizahın bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlar içerdiği yolundadır. Mizahı bilişsel yaklaşımla tanımlayan kuramcıların
ortak görüşü beklenenin dışında gelişen tutarsız durumların mizahı yarattığıdır. Pien & Rothbart (1977) mizahtaki
tutarsızlığı iki grupta açıklamıştır: konuşan hayvanlar gibi imkansız tutarsızlıklar ve bağcığına basıp düşen adam
gibi mümkün olan tutarsızlıklar. McGhee (1979) ve Brown (1993) da mizahtaki tutarsızlıklara dayanarak mizah
gelişim aşamalarını belirleyen teorilerini oluşturmuşlardır. Ancak mizah kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için
öncelikle mizah duygusu (sense of humor), mizah üretme (humor production), mizah anlayışı (humor appreciation)
gibi kavramlar üzerinde durulması daha işlevsel olacaktır. Mizah anlayışı (humor appreciation), çevredeki mizahi
olan durumları görebilme yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. Mizah üretebilme (humor production) ise, farklı
durumlar içerisinde mizahi davranışlarda bulunabilme ve mizah etkinliklerde bulunabilme eğilimi olarak tanımlanabilir. Bireyin sahip olduğu mizah anlayışı, mizah duygusu ve mizah üretimi mizah tarzını oluşturmaktadır. Bireylerin mizah yaşantılarını değerlendirmek amacıyla Martin ve arkadaşları 1999 yılında “Mizah Tarzları Ölçeği”ni geliştirmişlerdir. Bu ölçekte; ikisi olumlu ikisi olumsuz olmak üzere dört mizah tarzı ele alınmıştır. Bazı
araştırmacılar ve kuramcılar mizah duygusuna sahip olmanın yaratıcı yetenekleri ortaya çıkardığını savunmaktadır. Torrance da yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerini tanımlarken “mizah duygusuna sahip olma” özelliğine yer
vermiştir. Söz konusu bilgiler doğrultusunda düzenlenen bu çalışmanın temel amacı Ankara ilindeki devlet ilköğretim okullarında 4. ve 5. sınıfa devam eden öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile mizah tarzları arasında bir ilişki
olup olmadığının incelenmesidir. Ayrıca yaratıcılık ve mizah tarzlarının cinsiyete göre ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi de amaçlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Ankara İlindeki devlet ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarına devam eden öğrenciler
oluşturmaktadır. Bu pilot çalışma, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş iki devlet ilköğretim okulunun 4. ve
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5. sınıflarına devam eden öğrenciler ile yürütülmüştür. 23’ü dördüncü; 27’si beşinci sınıf olmak üzere toplam 50
öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların % 44’ü kız öğrenci, % 56’sı erkek öğrenciden oluşmaktadır. Veri
Toplama Araçları Bu araştırmada ilköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin mizah tarzlarını değerlendirmek amacıyla
“Mizah Yaşantıları Ölçeği” ve yaratıcılıklarını değerlendirmek amacıyla “Torrance Yaratıcı Düşünme” testi kullanılmıştır. Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Öncü, 2003): (Torrance Tests of Creative Thinking TTCT) Şekil
testi A formu üç etkinlikten oluşmaktadır. Bu etkinlikler şunlardır: 1. Resim oluşturma 2. Resim tamamlama 3.
Paralel çizgiler 1990 yılında yapılan araştırmada değerlendiriciler arası güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ayrıca 1960lardan 1990lara kadar yapılan pek çok geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında elde edilen puanların
istatistiksel olarak yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Türkiye'de de Aksu (1985) testin "resim tamamlama" ve
"paralel çizgiler" etkinliklerini kullanarak çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada testin söz konusu etkinlikleri için
oldukça yüksek geçerlik ve güvenirlik katsayıları elde etmiştir. Mizah Yaşantıları Ölçeği (Aslan, 2006; Bacanlı ve
ark., 2012): Araç, Martin ve Puhlik-Doris (1999) tarafından dört farklı mizah tarzını ölçmek amacıyla 60 madde
olarak geliştirilmiş, daha sonra Martin ve arkadaşları (2003) tarafından gözden geçirilerek 32 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını Yerlikaya (2003) yapmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama aşamasındaki güvenirlik çalışmalarıyla ilgili; maddelerin ait oldukları alt ölçeklerle aralarındaki korelasyon sayıları .20 ile .62 arasında değişmektedir. Alt ölçeklerin iç tutarlık katsayılarını incelemek amacıyla her bir alt ölçeğe ilişkin Cronbach
alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla; .74, .78, .69, .67 bulunmuştur. Ölçeğin devamlılık katsayısını saptamak için
yapılan analizler sonucu elde edilen test-tekrar korelasyon katsayıları sırasıyla; .88, .82, .85, .85 olarak bulunmuştur. Verilerin Toplanması Araştırmanın verileri 2012-2013 akademik yılının bahar döneminde toplanmıştır. Çalışmanın uygulanabilmesi için okul yönetiminden gerekli izin alınarak iki ders saati bu çalışmaya ayrılmıştır. Öncelikle “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi” uygulanmış ve ardından “Mizah Yaşantıları Ölçeği” verilmiştir. Uygulamadan önce öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmıştır. Verilerin Analizi Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik
paket programında çözümlenmiştir. Çözümlemede sayı ve yüzde teknikleri kullanılmış, varyansların homojen ve
normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov – Smirnov testi ile bakılmıştır. Varyansların homojen olması
ve normal dağılım göstermesi nedeniyle analizlerde bağımsız iki örneklem için t testi kullanılmıştır. Torrance
Yaratıcı Düşünme Testi ve Mizah Yaşantıları Ölçeği arasında ilişki olup olmadığına Pearson korelasyon katsayısı
ile bakılmış, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Yaratıcılıkla mizah arasındaki ilişki incelendiğinde katılımcı mizah düzeyi ile yaratıcılık toplam puanı arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcı mizah ile yaratıcılığın orijinallik alt boyutu arasında da pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı yönde ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Cinsiyete göre yaratıcılıktaki farklılık incelendiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat kızların akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluluğu ve toplam puan ortalamalarının erkeklerden daha
yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre mizah tarzlarındaki farklılık incelendiğinde mizah tarzlarında cinsiyete
göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak olumlu mizahta (katılımcı mizah ve kendini
geliştirici mizah) kızların ortalamaları erkeklere göre daha yüksek; olumsuz mizah tarzında (saldırgan mizah ve
kendini yıkıcı mizah) ise erkeklerin ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Sınıf düzeyine göre yaratıcılık incelendiğinde akıcılık, başlıkların soyutluluğu alt boyutlarında ve toplam puanda sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılığa ulaşılmıştır. Beşinci sınıfların akıcılık, başlıkların soyutluğu alt test puanları ve yaratıcılık
toplam puanının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyine göre mizah tarzları incelendiğinde; sınıf düzeyine göre mizah tarzlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değişmediği görülmüştür.
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Öğrencilerin Problem Çözme ve İletişim Becerilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersi’nin
Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ

Problem çözme yeni durumlarla başa çıkmamıza yardım eden ve uygun cevaplar oluşturmamızı sağlayan özel bir
bilişsel beceridir (McAllister, 2003). Problem çözme, hem tepkilerin oluşumunu hem de olası tepkiler arasından
en uygun olanını seçmeyi içeren, özellikli bir problemin çözümüne yönlendirilmiş düşünme şeklidir (Başar, 2011).
Problem çözme, bireyin bir bilgiyi almasını, süreçten geçirmesini ve bu bilgiyi kullanmasını gerektirmektedir
(Jones, 2008). Bilgi bireyin bireysel yaşamı ile ilgili olabileceği gibi mesleki yaşamı ile ilgili de olabilmektedir
(Başar, 2011; Güner, 2000). Hemşireler hem bireysel problemlerle başa çıkmak hem de her an stresli ve akut
durumların yaşandığı, karmaşık ve hızlı değişim gerektiren bir ortam olan hastanede başkalarının problemlerine
çözüm aramak zorundadırlar. Hemşirelerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Akın vd. 2007; Güner, 2000; McAllister, 2003). Problem çözmenin
kendi rolü olduğunun farkında olmayan ya da bu becerisini bilimsel olarak kullanmayan bir hemşirenin verdiği
bakımın kalitesinin yüksek olması beklenemez (Taylor, 2000). Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin problemleri
görebilme, problemin çözümüne yönelik yaratıcı düşünme, olaylar ve kavramlar arasında bağlantı kurma becerilerini kazanmaları gerekmektedir (Karabulutlu vd. 2011). Yapılan birçok çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin
problem çözme becerilerin orta düzeyde olduğu bildirilmektedir (Akın vd. 2007; Başar, 2011; Durmaz vd. 2007;
Eşer vd. 2009; Olgun vd. 2010; Özyazıcıoğlu vd. 2009; Yılmaz vd. 2009). Hemşirelik öğrencilerinden sezgi gücünü kullanarak problemleri görebilme, problemin çözümüne yönelik yaratıcı düşünme, olaylar ve kavramlar arasında bağlantı kurma becerilerini kazanmaları beklenmektedir (Güner, 2000). Problem çözme sürecinde başarılı
olmak için gerekli olanlar; güven, zaman enerji ve temel iletişim becerileridir (Eşer vd. 2009). İletişim becerileri
bireylerin çevreleri ile anlamlı ilişkiler kurma, kendini ve başkalarını tanıma, kendi duygularının farkında olma ve
başkalarının duygularını tanıyabilme, kendini gerçekleştirebilme, problemleri ile etkin baş edebilme gibi kavramları içinde barındırmaktadır (Başar, 2011). Özcan (2006) iletişimi insanın duygu ve düşüncelerini gereksinimlerini
anlatma ve başkalarını anlama yolu olarak tanımlamıştır. İletişim bilgi ve becerisi, hemşirenin hastaya ulaşmada
elindeki en önemli araçlardan biridir. Çünkü hastayı tanımadan ve gereksinimleri anlamadan etkili bir bakım verilmesi olanaklı değildir (Özcan, 2006).Öğrenci hemşirelerin iletişim becerilerine yönelik Tutuk vd.’nin (2002)
yaptığı çalışmada; öğrencilerin sınıfları yükseldikçe iletişim becerilerinin ve empatik eğilimlerinin de geliştiği;
ancak yaş, mezun olunan lise ve sosyal etkinliklere katılım ile herhangi bir işte çalışmış ya da çalışıyor olmanın
iletişim ve empatik eğilim puanlarına etkisi olmadığı, genel ve hasta ile iletişimlerinde güçlük yaşadığını söyleyen
öğrencilerin iletişim ve empati becerisinin düşük olduğu saptanmıştır (Tutuk vd. 2002). Hemşirelik eğitiminin
amacı; bilgiyi üreten, gereksinim duyduğu bilgiye ulaşabilen ve bu bilgiyi bakım verdiği bireylerin yararına kullanabilen, kişilerarası ilişkilerde başarılı, problem çözen ve kritik düşünebilen meslek üyeleri yetiştirmektir. Bu
nedenle hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişmiş olması beklenmektedir.
Bu araştırma, Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi (KTİY) dersinin hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve
iletişim becerilerine etkisini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Soruları 1. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerine kendini tanıma ve iletişim yönetimi dersinin etkisi var
mıdır? 2. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine kendini tanıma ve iletişim yönetimi dersinin etkisi
var mıdır? Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizde bulunan devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda 2012-2013 yılında 1. sınıfta eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden
90 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, 8 Şubat- 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplandı (n=90). Çalışma hakkında
açıklamalar yapıldıktan sonra, veri toplama formları öğrencilere dağıtıldı ve formlar öğrenciler tarafından sınıf
ortamında, 15-20 dakikalık sürelerde dolduruldu. Lisans programının 1.sınıf, bahar döneminde öğrenciler Kendini
Tanıma ve İletişim Yönetimi dersi almaktadırlar. Dersi 14 hafta boyunca, haftada 3 saat teorik şeklinde almışlardır.
Ders; anlatım, sınıf içi etkinlikler, tartışma ve ev ödevleri ile işlenmekte, içeriğinde iletişim ve iletişimi etkileyen
etmenler, kendini tanıma, aktif dinleme, duyguları tanıma, ben dili ile kendini ifade etme, atılganlık-hayır deme,
istekte bulunma, empati ve problem çözme konuları yer almıştır. Veriler, kişisel bilgi formu, İletişim Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Problem Çözme Envanterinin (PÇE) ders öncesi ve sonrasında uygulanması ile
toplanmıştır.
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KTİY dersini almadan önce öğrencilerin PÇE puan ortalamaları 83.53±18.53, dersi aldıktan sonra 72.93±17.81
olarak belirlendi. İBDÖ puan ortalamaları dersi almadan önce 75.78±8.44 olup, dersi aldıktan sonra ise 81.77±8.13
olarak bulundu. Her iki ölçekte de dersin öncesine göre sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.
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Bandura (1986) defined self-efficacy as “People's judgments of their capabilities to organize and execute courses
of action required to attain designated types of performances". Academic self-efficacy toward biology was defined
as “person’s judgements and beliefs related to themselves about learning the field of biology successfully” (Ekici,
Fettahlıoğlu, & Çıbık, 2012). Another important concept used in education is motivation which was defined by
Pintrich and Schunk (2002) as “process whereby goal-directed activity is instigated and sustained.” Actions, beliefs, interests, perceptions and values are related to the academic motivation which was defined by Gottfried (1990)
as “enjoyment of school learning characterized by a mastery orientation; curiosity; persistence; task-endogeny;
and the learning of challenging, difficult, and novel tasks” (p. 525). Motivation is important to attract students’
attention, encourage lesson actively and enable them to be creative and productive. A positive correlation was
found between self-efficacy and motivation. For instance, Schunk (1990) stated self-efficacy strengthens learner’s
motivation. Since students’ views about their own capabilities is an important source of motivation, if students
view themselves as capable in terms of learning, they will cope with learning disabilities to accomplish their goals
(Wang, Wu, & Huang, 2007). When self-efficacy perceptions increase, individuals’ skills and capabilities improve
(Pintrich & Schunk, 2002) and this also increases individuals’ motivations. There are various ways that self-efficacy perceptions contribute to motivation: Determining individuals’ goals; how much they spread on effort; how
long they struggle against difficulties; and putting up resistance to failures (Bandura, 1994). Although studies
about motivation and self-efficacy interest researchers (e.g, Ekici et al., 2012; Güvercin, Tekkaya, & Sungur,
2010), almost no study has been conducted toward biology especially in Turkey. However, Turkish students’ achievement on biology is lower than the center point of Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) (Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2011) and consideration of the level of motivation and self-efficacy will
be useful for success of individuals in biology. Motivation and self-efficacy of individuals in biology are directly
proportional to their success on biology (Schunk, 1982). While students with high self-efficacy and motivation
toward biology have more success in academic studies like active participation in class, ask questions, and take
note of recommendations (Schunk & Pajares, 2001), students who are not well motivated and have low self-efficacy fail in biology (Druger, 1998; Glynn, Taasoobshirazi & Brickman, 2009). The present study could be helpful
for in-service and pre-service training and improvement of science and biology teacher vocational qualification.
Moreover, pre-service teachers’ professional performance and effort in the future can be estimated and revising of
education programs can be provided with this study. The findings also may explain the reason why students failure
at biology in international exams like TIMSS and PISA and lead the way to overcome this failure. Council of
Higher Education which is responsible for supervision of universities determines science education curriculum
that is same for almost all universities in Turkey. The courses related to biology start to be taught in second year
according to this curriculum. Hence, this study was conducted with sophomores, juniors and seniors. This study
aimed to investigate PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward biology. The three research
questions are: 1. What are PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward biology? 2.How well
do gender, grade, age and university predict PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward biology? 3.Is there a relationship between PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy and subdimensions
of them toward biology?Correlational research and survey research designs were used in the present study. A
convenience sample of 369 PSTs (97 males and 272 females) enrolled in two public universities in Turkey. The
mean age of sample is 21.62 (range: 18-26) with three groups (94 sophomore, 195 junior and 80 senior). Two
instruments were applied to PSTs respectively: Academic Motivation Scale (AMS) (Glynn & Koballa, 2006) to
investigate PSTs’ academic motivation toward biology and Academic Self-efficacy Scale (ASES) (Woo, 1999) to
investigate PSTs’ academic self-efficacy toward biology. AMS is a 5-point Likert scale consisting of 30 items and
ASES is a 5-point Likert scale consisting of 40 items. Items of the two instruments were subjected to principal
components analysis and factor analysis. Principal components analysis revealed the presence of seven subdimensions consisting of ‘Intrinsic Motivation’, ‘Extrinsic Motivation’, ‘Test Anxiety’, ‘Responsibility at Learning Bi-
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ology’, ‘Grade Motivation’, ‘Self Confidence’ and ‘Relevance Learning Biology’ for AMS, and three subdimensions consisting of ‘Biology Experiment’, ‘Comprehension and Understanding’ and ‘Problem Solving’ for ASES.
Before adapting scales to PSTs, these scales were suitable for high school students. Since scales were revised and
adapted, validity and reliability of the study were needed to be measured. In order to determine the reliability and
validity of the scales, a pilot study was conducted. The Cronbach’s alpha coefficients of AMS and ASES were
found as .85 and .96 respectively. AMS and ASES were adapted into Turkish by Ekici (2009a) and Ekici (2009b)
respectively, for her study which was conducted in Turkey. The data were collected within a month in 2013-2014
spring semester. Before starting to collect data, the necessary permissions from the two universities to conduct the
research and the ethical permission from Ethical Committee were obtained. All the questionnaires were administered by the same researcher to be sure about consistency of procedure of data collection. The questionnaires took
around 30 minutes to complete and the questionnaires were answered in the same class hour. Descriptive statistics,
multiple linear regression analysis and lastly correlational analysis were conducted to explore relationships among
variables.Descriptive statistics results revealed seven factors of AMS from highest to lowest: Grade motivation
(M=3.98), intrinsic motivation (M=3.83), relevance learning biology (M=3.76), self confidence (M=3.76), responsibility in learning biology (M=3.63), extrinsic motivation (M=3.37) and test anxiety (M = 2.87). Over 81% of
PSTs agreed they enjoy learning biology. Almost 80% of PSTs thought understanding biology gives them a sense
of accomplishment and stated that they put enough effort into learning biology. The results revealed three factors
for ASES: Biology experiment (M=3.78), comprehension and understanding (M=3.71), and problem solving (M
= 3.69). PSTs (61%) generally have high comprehension and understanding skills toward biology. For example,
71% of them stated they know biology terms with their meanings and they can correlate current and previous
knowledge. Their self-efficacy toward concentrating to biology is high (M=3.77). Multiple regression analysis
was conducted to investigate how well gender, grade, age and university predict PSTs’ academic motivation
toward biology. The combination of the predictor variables was not significantly related to the academic motivation scores [F(4,256)=1.90, p>.0005]. To measure relationships between subdimensions of academic motivation
toward biology, Pearson’s correlation coefficients were generated. Results indicated that the correlation between
‘intrinsic motivation’ and ‘self-confidence’ was the strongest (r = .68) while ‘relevance learning biology’ and ‘test
anxiety’ was the lowest (r = -.01). Relationships between subdimensions of academic self-efficacy indicated that
the correlation between ‘comprehension and understanding’ and ‘biology experiment’ was the strongest (r = .84).
According to the results of relationship between subdimensions of academic motivation and self-efficacy, while
the correlation between ‘test anxiety’ and ‘problem solving’ was the lowest (r = .08), correlation between ‘selfconfidence’ and ‘comprehension and understanding’ was the strongest (r = .68). There are strong positive relationships between ‘intrinsic motivation’, relevance learning biology’, ‘responsibility in learning biology and selfconfidence’ and each three subdimensions of self-efficacy.
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Probleme Dayalı Öğrenme ve Argümantasyon Uygulamaları İle Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışların
Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU
Çukurova Üniversitesi

Çevre okuryazarlığı ilk olarak 1968 yılında Roth tarafından ortaya atılan bir kavram olup Türkiye’de 2008 yılında
literatürde kullanılmaya başlanmıştır. Roth (1992)’a göre çevre okuryazarlığı; bireyin çevre ile ilgili bilgilerini
davranış olarak gösterebilme kapasitesidir. Bu tanımla birlikte Dinsinger ve Roth (1992); çevre okuryazarı bir
bireyin geniş bir çevre bilgisine sahip olmasının yanı sıra, çevre sorunlarının tespitinde ve önlenmesinde çevreye
yönelik davranış, inanç, görüş ve tutumlarını da kullanabilen bir birey olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu ifadelerden yola çıkarak çevre okuryazarı bir bireyin doğa ve doğa olaylarına yönelik eleştirel düşünceler üretebilen,
bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilen bir birey olduğu söylenebilir (Roth,1992). Çevre okuryazarlığı
değerlendirme konsorsiyumunda yer alan araştırmacılar (H.Hungerford, T. Volk, R. Wilke, R. Champeau, T. Marcinkowski, B. BluhmveR.McKeown-Ice) çevre okuryazarlığının tarihte yer alan tanımlarını dikkate alarak çevre
okuryazarlığının unsurlarını oluşturmuşlardır (Erdoğan, 2009). Alınan ortak karara göre çevre okuryazarlığı unsurları temel olarak dört boyuttan oluşmaktadır; (1) bilgi, (2) duyuş, (3) beceri ve (4) davranış (Hsu, 1997; Roth,
1992). Bu unsurların hepsi birbiri ile ilişkili olup en önemli ve en son basamağı çevreye yönelik sorumlu davranış
boyutudur. Çevreye yönelik sorumlu davranış boyutu, Sia, Hungerford ve Tomera (1985) tarafından bireylerin bir
problemin çözümü için nasıl hareket edebileceklerini bilmesi ve bunu uygulaması durumu olarak tanımlanmıştır.
Çevre okur yazarlığının çevreye yönelik sorumlu davranış boyutunda bireylerin gelişebilmesi için gerekli öğelerden biri de öğretmenlerdir. bu nedenle eğitimde hedeflenen becerilere öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereklidir. öğretmenlerin belli bilgi ve beceri edindikleri önemli yerlerden birinin hizmet öncesi eğitimlerini aldıkları
eğitim fakülteleri gelmektedir. Dolayısıyla eğitim fakültelerinde ilgili derslerde öğretmen adaylarının çevreye yönelik sorumlu davranışlarının gelişimini destekleyici etkinliklere yer verilmesi toplumdaki bireylerin çevre okuryazarı bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Argümantasyona dayalı öğrenme yaklaşımını,
genel olarak, sosyal etkileşim ortamında deneysel ya da çeşitli kaynaklardan elde edilmiş olan verilerin muhakeme
edildiği, değerlendirildiği, verilere karşı çıkma ve desteklemelere ilişkin nedenlerin ileri sürüldüğü bir öğrenme
yaklaşımı şeklinde ifade etmek mümkündür (Jimenez ve diğerleri, 2003). Bu bağlamda öğrenciler argümantasyona
dayalı öğrenme yaklaşımı ile bilgileri nasıl analiz edeceklerini öğrenerek sosyo bilimsel bir konu üzerinde karar
verme becerilerini geliştirebilirler (Hogan, 2002). Ancak ders içinde kullanılan yöntemler çevre okuryazarlığının
özelikle çevreye yönelik sorumlu davranış alt boyutunun gelişiminde sınırlı kalmaktadır (Eshach, 2006). Bu nedenle ilgili literatürdeki çalışmalar; çevre eğitiminin mutlaka non formal çevre eğitimi ile de desteklenmesini gerekli görmektedir (Eshach, 2006; Gan ve diğerleri, 2002). Çevre eğitiminde formal eğitim programı ile birlikte
gündeme gelen diğer bir eğitim türü ise nonformal (ders dışı) çevre eğitim programıdır. İlgili literatür incelendiğinde özelikle nonformal (ders dışı) eğitimde yapılan uygulamaların daha aktif ve hedeflenen kazanımlara ulaşmasını sağlaması için problem çözme yönteminin temel alınarak planlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Young
ve Mcelhone, 1986). Bu nedenle nonformal (ders dışı) çevre eğitiminde dikkate alınan yöntemlerin, model ya da
tekniklerin gerçek hayat problemlerini çözme üzerine odaklanacak yapıda olması büyük önem arz etmektedir. Bu
bağlamda nonformal (ders dışı) çevre eğitimin hedeflerine yanıt verecek bir yaklaşımın da probleme dayalı öğrenme yaklaşımı olduğu düşünülmektedir. Çünkü probleme dayalı öğrenme yaklaşımında öğrenciler, gerçek bir
problem üzerinden yola çıkarak bu problemin çözümü için gerekli stratejiler kullanmakta, bu süreçte hem eleştirel
düşünebilmekte hem problem çözme becerileri gelişmekte hem de bilgiye ulaşarak bilgiyi zihinlerinde kendileri
yapılandırabilmektedir (Boud ve Feletti, 1991). Ayrıca çevre ile ilgili bir problem üzerinden işlenen uygulamalar
doğrultusunda öğrenciler çevre ile ilgili hem yeni bilgiler öğrendiğinden hem de bu bilgileri uygulama sürecinde
problemi çözme kısmında kullandığından öğrencilerin sorumlu çevresel davranışlarında da gelişme görülebilir.
Argümantasyona dayalı öğrenme yaklaşımının sayılan faydaları incelendiğinde bu uygulamanın çevre eğitimi için
ders içi etkinliklerinde kullanılmasının ders dışı etkinliklerde ise probleme dayalı öğrenme yaklaşımı uygulamasının kullanılmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık becerilerini kazanmalarına ve bu becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Araştırma karma araştırma yöntemlerden iç içe
gömülü desene göre düzenlenmiştir. biçiminde desenlenmiştir. Araştırmanın uygulaması 2011-2012 yılı bahar yarıyılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında
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ikinci öğretim üçüncü sınıf öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Öğretim uygulamaları 34 öğrencinin tümü
üzerinde gerçekleştirilmiş; ancak araştırmada katılımcı olarak üçü kız üçü erkek olmak üzere toplam altı odak
öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme, araştırmacı günlüğü,, öğrenci günlükleri, el ürünleri, sosyal iletişim ağına gönderilen mesajlar, ile çevreye yönelik sorumlu davranış ölçeği olmak üzere
farklı veri toplama araçları ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri SPSS 20.00 paket programı ile çözümlenmiştir. Nitel verilerden uygulama süreci sırasında toplanan veriler betimsel analiz ile uygulama sürecinin bitiminde
yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ise kategorisel içerik analizi tekniği temelinde Nvivo-9 programı kullanılarak çözümlenmiş ve elde edilen bulgular araştırma sorularına bağlı kalınarak yorumlanmıştır.Araştırmada çevreye yönelik sorumlu davranış ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde kişinin ekonomik yararına olan kaynak koruma aktiviteleri davranışının dışında; doğa ile ilgili boş zaman aktiviteleri, geri dönüşüm çabası sorumlu vatandaşlık çevre eylemciliği ile çevreye duyarlı tüketici davranış boyutlarında gelişmenin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak nitel verilerde bütün ölçeklerin geneli ve alt boyutların gelişiminin görüldüğü
tespit edilmiştir. Odak öğrencilerle uygulama sonunda işlenen çevre bilimi dersinin etkili olup olmadığı konusunda
yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğrenci görüşlerinin veri toplama becerisini, verileri analiz etme becerisini ve veri toplama becerisinin gelişimi üzerinde toplandığı görülmektedir. Ayrıca öğrenciler uygulamanın bu
boyutu ile ilgili olarak internetle sınırlı olduğunu ancak derse hazırlanmada etkili yöntem olduğunu da ifade etmişlerdir.
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Bandura (1986) defined self-efficacy as “People's judgments of their capabilities to organize and execute courses
of action required to attain designated types of performances". Academic self-efficacy toward biology was defined
as “person’s judgements and beliefs related to themselves about learning the field of biology successfully” (Ekici,
Fettahlıoğlu, & Çıbık, 2012). Another important concept used in education is motivation which was defined by
Pintrich and Schunk (2002) as “process whereby goal-directed activity is instigated and sustained.” Actions, beliefs, interests, perceptions and values are related to the academic motivation which was defined by Gottfried (1990)
as “enjoyment of school learning characterized by a mastery orientation; curiosity; persistence; task-endogeny;
and the learning of challenging, difficult, and novel tasks” (p. 525). Motivation is important to attract students’
attention, encourage lesson actively and enable them to be creative and productive. A positive correlation was
found between self-efficacy and motivation. For instance, Schunk (1990) stated self-efficacy strengthens learner’s
motivation. Since students’ views about their own capabilities is an important source of motivation, if students
view themselves as capable in terms of learning, they will cope with learning disabilities to accomplish their goals
(Wang, Wu, & Huang, 2007). When self-efficacy perceptions increase, individuals’ skills and capabilities improve
(Pintrich & Schunk, 2002) and this also increases individuals’ motivations. There are various ways that self-efficacy perceptions contribute to motivation: Determining individuals’ goals; how much they spread on effort; how
long they struggle against difficulties; and putting up resistance to failures (Bandura, 1994). Although studies
about motivation and self-efficacy interest researchers (e.g, Ekici et al., 2012; Güvercin, Tekkaya, & Sungur,
2010), almost no study has been conducted toward biology especially in Turkey. However, Turkish students’ achievement on biology is lower than the center point of Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) (Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2011) and consideration of the level of motivation and self-efficacy will
be useful for success of individuals in biology. Motivation and self-efficacy of individuals in biology are directly
proportional to their success on biology (Schunk, 1982). While students with high self-efficacy and motivation
toward biology have more success in academic studies like active participation in class, ask questions, and take
note of recommendations (Schunk & Pajares, 2001), students who are not well motivated and have low self-efficacy fail in biology (Druger, 1998; Glynn, Taasoobshirazi & Brickman, 2009). The present study could be helpful
for in-service and pre-service training and improvement of science and biology teacher vocational qualification.
Moreover, pre-service teachers’ professional performance and effort in the future can be estimated and revising of
education programs can be provided with this study. The findings also may explain the reason why students failure
at biology in international exams like TIMSS and PISA and lead the way to overcome this failure. Council of
Higher Education which is responsible for supervision of universities determines science education curriculum
that is same for almost all universities in Turkey. The courses related to biology start to be taught in second year
according to this curriculum. Hence, this study was conducted with sophomores, juniors and seniors. This study
aimed to investigate PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward biology. The three research
questions are: 1. What are PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward biology? 2.
How
well do gender, grade, age and university predict PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy toward
biology? 3.
Is there a relationship between PSTs’ academic motivation and academic self-efficacy and subdimensions of them toward biology?Correlational research and survey research designs were used in the present
study. A convenience sample of 369 PSTs (97 males and 272 females) enrolled in two public universities in Turkey. The mean age of sample is 21.62 (range: 18-26) with three groups (94 sophomore, 195 junior and 80 senior).
Two instruments were applied to PSTs respectively: Academic Motivation Scale (AMS) (Glynn & Koballa, 2006)
to investigate PSTs’ academic motivation toward biology and Academic Self-efficacy Scale (ASES) (Woo, 1999)
to investigate PSTs’ academic self-efficacy toward biology. AMS is a 5-point Likert scale consisting of 30 items
and ASES is a 5-point Likert scale consisting of 40 items. Items of the two instruments were subjected to principal
components analysis and factor analysis. Principal components analysis revealed the presence of seven subdimen-
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sions consisting of ‘Intrinsic Motivation’, ‘Extrinsic Motivation’, ‘Test Anxiety’, ‘Responsibility at Learning Biology’, ‘Grade Motivation’, ‘Self Confidence’ and ‘Relevance Learning Biology’ for AMS, and three subdimensions consisting of ‘Biology Experiment’, ‘Comprehension and Understanding’ and ‘Problem Solving’ for ASES.
Before adapting scales to PSTs, these scales were suitable for high school students. Since scales were revised and
adapted, validity and reliability of the study were needed to be measured. In order to determine the reliability and
validity of the scales, a pilot study was conducted. The Cronbach’s alpha coefficients of AMS and ASES were
found as .85 and .96 respectively. AMS and ASES were adapted into Turkish by Ekici (2009a) and Ekici (2009b)
respectively, for her study which was conducted in Turkey. The data were collected within a month in 2013-2014
spring semester. Before starting to collect data, the necessary permissions from the two universities to conduct the
research and the ethical permission from Ethical Committee were obtained. All the questionnaires were administered by the same researcher to be sure about consistency of procedure of data collection. The questionnaires took
around 30 minutes to complete and the questionnaires were answered in the same class hour. Descriptive statistics,
multiple linear regression analysis and lastly correlational analysis were conducted to explore relationships among
variables.Descriptive statistics results revealed seven factors of AMS from highest to lowest: Grade motivation
(M=3.98), intrinsic motivation (M=3.83), relevance learning biology (M=3.76), self confidence (M=3.76), responsibility in learning biology (M=3.63), extrinsic motivation (M=3.37) and test anxiety (M = 2.87). Over 81% of
PSTs agreed they enjoy learning biology. Almost 80% of PSTs thought understanding biology gives them a sense
of accomplishment and stated that they put enough effort into learning biology. The results revealed three factors
for ASES: Biology experiment (M=3.78), comprehension and understanding (M=3.71), and problem solving (M
= 3.69). PSTs (61%) generally have high comprehension and understanding skills toward biology. For example,
71% of them stated they know biology terms with their meanings and they can correlate current and previous
knowledge. Their self-efficacy toward concentrating to biology is high (M=3.77). Multiple regression analysis
was conducted to investigate how well gender, grade, age and university predict PSTs’ academic motivation
toward biology. The combination of the predictor variables was not significantly related to the academic motivation scores [F(4,256)=1.90, p>.0005]. To measure relationships between subdimensions of academic motivation
toward biology, Pearson’s correlation coefficients were generated. Results indicated that the correlation between
‘intrinsic motivation’ and ‘self-confidence’ was the strongest (r = .68) while ‘relevance learning biology’ and ‘test
anxiety’ was the lowest (r = -.01). Relationships between subdimensions of academic self-efficacy indicated that
the correlation between ‘comprehension and understanding’ and ‘biology experiment’ was the strongest (r = .84).
According to the results of relationship between subdimensions of academic motivation and self-efficacy, while
the correlation between ‘test anxiety’ and ‘problem solving’ was the lowest (r = .08), correlation between ‘selfconfidence’ and ‘comprehension and understanding’ was the strongest (r = .68). There are strong positive relationships between ‘intrinsic motivation’, relevance learning biology’, ‘responsibility in learning biology and selfconfidence’ and each three subdimensions of self-efficacy.

KAYNAKÇA:
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behaviour, 4, 71-81,
New York: Academic Press.
Druger, M. (1998). Creating a motivational learning environmental in large introductory science course. Journal
of Natural Resources and Life Science Education, 27, 80-82.
Ekici, G. (2009a). Adaptation of the biology motivation questionnaire to Turkish [in Turkish], Çağdaş Eğitim
Dergisi, 34(365), 6-15.
Ekici, G. (2009b). Adaptation of the biology self-efficacy scale to Turkish [in Turkish], Kastamonu Education
Journal, 17(1), 111-124.
Ekici, G., Fettahlıoğlu, P., & Çıbık, A. S. (2012). Biology self-efficacy beliefs of the students studying in the
department of biology and department of biology teaching, International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 39-49.

1327

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Glynn, S,, M., & Koballa, T., R., Jr. (2006). Motivation to learn college science. In Joel J. Mintzes and William
H. Leonard (Eds.) Handbook of College Science Teaching (pp. 25-32). Arlington, VA: National Science
Teachers Association Press.
Glynn, S. M, Taasoobshirazi, G., & Brickman, P. (2009). Science motivation questionnaire: construct validation
with nonscience major. Journal of Research in Science Teaching. 46(2), 127-146.
Gottfried, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology, 82(3), 525–538.
Güvercin, O., Tekkaya C., & Sungur S. (2010). A cross age study of elementary students’ motivation towards
science learning, H. U. Journal of Education, 39, 233-243.
Martin, M. O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M. (2012).TIMSS 2011 international results in science, Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: theory, research and applications. Columbus,
Oh: Merrill.
Schunk, D. H. (1982). Effects of effort attributional feedback on children’s achievement: Self-efficacy analysis.
Journal of Educational Psychology. 74, 548-556.
Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist,
25(1), 71-86.
Schunk, D. H. & Pajares, F. (2001). The development of academic self-efficacy. Development of achievement
motivation. ( Edit: A. Wigfield & J. Eccles). San Diego: American Press.
Wang, M. M., Wu, K., & Huang, T. I. (2007) A Study on the Factors Affecting Biological Concept Learning of
Junior High School Students, International Journal of Science Education, 29(4), 453-464.
Woo, T. N. (1999). Relationship between self-efficacy in biology and academic achie¬vement and its effects in
parallel discussion (master’s thesis). National Taiwan Normal University, Taiwan.

Anahtar Kelimeler: Academic motivation, academic self-efficacy, biology, pre-service science teachers, science
education.

1328

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

Meslek Lisesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Algılarının Çizdikleri Resimler Yoluyla İncelenmesi

Doç. Dr. Müge YÜKSEL

Öğretmen Meryem AKSAK

Öğretmen Tuğçe ARICAN

Öğretmen Muhsin BAKAN

Problem Durumu
Beklenti kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “gerçekleşmesi beklenen şey” ya da “belli şart ve durumların alacağı biçimler veya bireyin kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK,
2011). Bu tanımdan yola çıkılarak gelecek beklentisi ise, bireylerin gelecekle ilgili gerçekleşmesini umdukları
durum olarak ele alınabilir. İnsanlar eylemlere belli anlamlar yüklemekte ve yükledikleri bu anlamlar onların gelecekteki davranışlarını belirlemektedir (Tatar, 2002). Bireylerin çocukluktan itibaren hedef ve beklentilerine ilişkin aldıkları ödül ve cezalar gelecek ile ilgili hedeflerini belirlemelerinde önemli rol oynar. Ailenin, okulun, çevrenin ve geniş anlamda toplumun verdiği tepkiler de bireyin yaşam beklentilerini etkilemektedir (Yavuzer ve ark,
2005). Çok sayıda gelişim kuramı ve araştırma da, gençlerin gelecek beklentilerini araştırma konusu yapmıştır
(Nurmi ,1991, akt. Şimşek, 2011). Bu araştırmalar gelecek beklentisinin üç süreçle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar güdülenme, planlama ve değerlendirme olarak tanımlanır (Artar, 2003). Bireyler önce değerleri,
beklentileri ve istekleri doğrultusunda güdülenerek geleceğe ilişkin bir amaç oluştururlar. Daha sonra bu amaçlarını gerçekleştirmenin yollarını arar ve bir plan oluştururlar. Bu planı değerlendirerek amaçlarına ulaşma olasılıklarını belirlerler (Şimşek, 2011). Gençlerin gelecekten beklentileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Şimşek
(2011) yaptığı çalışmada, gençlerin gelecek ile ilgili beklentilerinin genellikle meslek, eğitim ve aile kurma konularında olduğunu ortaya koymuştur. Yavuzer ve ark. (2005) kültürlerarası yapılan araştırmaları inceledikleri çalışmalarında, ergenlerin gelecek ile ilgili beklentilerinin kariyer, aile ve romantik ilişkiler olmak üzere üç başlıkta
toplandığını belirlemişlerdir. Ergenlerin geleceğe yönelik nasıl bir tutuma sahip olduğunun bilinmesi de önemlidir.
İmamoğlu ve Güler-Edwards (2007)’nin yaptıkları bir çalışmada gelecek yönelimlerini olumlu, kaygılı ve planlı
yönelim olarak sınıflandırılmıştır. Olumlu yönelim boyutu, geleceğe olumlu beklentilerle yaklaşmayı, kaygılı yönelim boyutu, geleceğin belirsizliği karşısında endişe, huzursuzluk, korku ve rahatsızlık duymayı, planlı yönelim
boyutu ise, geleceğin içinde bulunan andan itibaren planlanması gerektiği düşüncesini yansıtmaktadır. Aynı araştırmada cinsiyetin gelecek yönelimlerine etkisi incelendiğinde, sadece kaygılı yönelimi açıklamada anlamlı bir
etkisi olduğu görülmüştür. Buna göre kız öğrenciler erkeklere kıyasla geleceğe daha kaygılı yaklaşmaktadırlar.
Gelecek beklentileri ile ilgili yapılan nitel araştırmalar incelendiğinde, Artar tarafından 2003 yılında yapılan deprem yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriğinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmıştır. Yapılan görüşmelerin deşifre edilerek içerik analizlerinin yapıldığı bu çalışmada, deprem yaşayan ergenlerin yaşıtlarına oranla
planlarının sayısal olarak daha fazla olduğu, bu planların genellikle bulundukları il ya da ülkeyi değiştirmeye yönelik olduğu görülmüştür.Bahsedilen bu çalışmalar ülkemizde ergenlerin gelecek beklentilerini belirlemek üzere
yapılan ilişkisel araştırmalardır. Bu konuda çok az nitel araştırmaya rastlanmıştır. Ancak ergenlerin gelecek algılarını resim çizim yöntemiyle, kendilerinin sembolize ederek ifade ettikleri bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bireyin çizdiği resimlere kendi duygularını ve güdülerini yansıtması, resim çizdirme tekniğine olan ilgiyi artırmıştır
(Yavuzer, 2013). Resim çizme bireyin konuşma kapasitesini de artırması sebebiyle bireyi duygusal olarak etkileyen durumları aktarmada sözel ifadeden daha etkili bir yoldur (Beytut ve ark, 2009). Alanyazında resimlerin çeşitli
amaçlarla kullanıldığı araştırmalara rastlamak mümkündür. Bu resimler genelde bilim insanı imajı (Buldu, 2006;
Türkmen, 2008), internet algısı (Ersoy ve Türkkan, 2009), çevre algısı (Özsoy ve Ahi, 2014), hastaneye yatma
etkileri (Beytut ve ark, 2009), deprem algıları (Aksoy, 2013) ergenlerin iyi oluşları (Yukay Yüksel, Yıldırım Kurtuluş, Damar, 2015) konularında yapılmıştır. Ergenlerin gelecekten beklentilerinin/algılarının onlarla yaşayan aileleri, öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarının açısından büyük önemi vardır. Önceden belirlenmiş sorulardan
yola çıkarak kendilerini ifade etmelerinden ziyade, kendi zihinlerindeki gelecek algılarını ifade etmeleri onları
anlamada daha etkili bir yol olabilir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, ergenlerin çizdikleri resimlerle gelecek
algılarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1.Meslek liselerine (Ticaret Meslek, Kız meslek ve İmam Hatip Lisesi) devam eden 12.sınıf öğrencilerinin gelecek algıları/beklentileri
nasıldır? 2.Öğrencilerin gelecek algılarına yönelik çizdikleri resimler cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 3.Öğrencilerin gelecek algıları algılanan gelir düzeyi değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
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Araştırma Yöntemi
Bu araştırma, lise son sınıf öğrencilerinin gelecek algılarını/beklentilerini yaptıkları resimler yoluyla inceleyen
nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algı ve olayların doğal ortamda
gerçekçi bir biçimde ortaya konmasını izleyen bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada veriler
nitel araştırmalarda kullanılan veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı
kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı
sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. Çalışma metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu çalışmada da
ergenlerin çizdikleri semboller bağlamında gelecek algılarıyla ilgili ifadelerinin içeriği inceleneceğinden, içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır.

Özet
Araştırmanın amacı, meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin çizdikleri semboller aracılığıyla gelecek algılarını ortaya
koymaktır. Bu kapsamda, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı üç farklı lisede öğrenim gören, yaş aralığı 17-18 olan 166 (11 erkek, 155 kız ) öğrenci çalışma
grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerden “gelecek algılarını ifade eden bir sembol çizmeleri” istenmiştir. Verilerin
analizi, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile yapılmıştır. Veriler belirtilme sıklığı (f) ve yüzde (%)
hesapları yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda çizilen öğrenci sembollerinin kategorileşmesinde,
McWhirter (2008) tarafından geliştirilen FESA (Future Expectations Scale for Adolescents) ölçeğinin alt ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçekten alınan dört kategoriye (İş ve Eğitim, Evlilik ve Aile, Din ve Toplum ve Sağlık
ve Yaşam) “diğer” kategorisi de eklenerek çizilen semboller değerlendirilmiştir. Elde edilen semboller, benzer
özelliklerine göre 16 alt kategoride toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, meslek lisesi öğrencilerinin gelecek
beklentilerini ifade eden sembollerin “İş ve Eğitim” kategorisinde (%58) toplandığı görülmüştür. Devamında sırasıyla “Evlilik ve Aile” kategorisi (%27), “Din ve Toplum” (%6) ile “Diğer” (%6) ve son olarak da “Sağlık ve
Yaşam” (%2) kategorilerinde semboller çizildiği görülmüştür. Çizilen semboller, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum değişkenlerine göre de incelenmiş olup, ifadeler frekans (f) ve yüzde (%) hesapları yapılarak değerlendirilmiştir.

Beklenen/Geçici Sonuçlar
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde meslek liselerine devam eden öğrencilerin gelecek beklentilerini
ifade eden sembollerin daha çok “İş ve Eğitim” kategorisinde (%58) ile “Evlilik ve Aile” kategorisinde (%27)
toplandığı görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulguları incelendiğinde, kız öğrenciler ve erkek
öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kız ve erkek öğrencilerin çizdiği
semboller en fazla iş ve eğitim kategorisinde toplanmıştır. Öğrencilerin gelecek algıları algılanan gelir düzeyi
değişkenine göre incelendiğinde, alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin gelecek beklentilerini ifade ederken
kullandığı semboller ağırlıklı olarak (%55,6) “iş ve eğitim” kategorisinde toplanmıştır.

Kaynakça
KAYNAKÇA Ahi, B. ve Özsoy, S. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Çevre Algılarının Çizdikleri
Resimler Aracılığı İle Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 4, s. 15571582. Aksoy, B. (2013). Depremi Yaşamış Olan 9.Sınıf Öğrencilerinin Deprem Kavramına Yönelik Algılarının
Nitel Açıdan İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken, Cilt:5, Sayı:1. Artar, M. (2003). Depremi Yaşayan
Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin İçeriği. Kriz Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3. Bayoğlu, A. ve Purutçuoğlu, E. (2010).
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri Ve Sosyal Destek Algıları. Kriz Dergisi, Cilt:18,
Sayı:1, s. 27-39. Beytut, D., Bolışık B., Solak, U., Seyfioğlu U. (2009). Çocuklarda Hastaneye Yatma Etkilerinin

1330

2015 Bildiri Özetleri Kitabı
Projektif Yöntem Olan Resim Çizme Yoluyla İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3. Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study. Educational Research, 48(1), s. 121-132. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.
(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. Ekşi, H., Otrar; M.ve Yukay, M. (2003). Ön
ergenlik dönemindeki öğrencilerin yoksulluk, öz saygı ve umutsuzluk düzeyleri açısından incelenmesi. Yoksulluk
Sempozyumu Bildiri Kitabı. 2, 172-183. İstanbul: Deniz Feneri Derneği. Ersoy, A ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde İnternet Algısı. İlköğretim Online Dergisi, 8(1), 57-73. Gönüllü, M. (2003).
Lise Öğrencilerinin Bulundukları Liseye Göre Gösterdiği Toplumsal Farklılıklar: Sivas İli Merkez İlçe Örneği.
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Tartışmaları Dergisi, 1, 28-50. İmamoğlu, E. ve Güler-Edwards, A. (2007).
Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60), s. 115-132. Karakuş, M. (2010). Sokak Çocuklarının Sosyokültürel Durumları Ve Gelecek Beklentileri (Diyarbakır Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Özcan, M.
(2010). Anadolu Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okudukları Okulu Seçme Nedenleri Ve Gelecek Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Şimşek, H. (2011).
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen
Faktörler. Kuramsal Eğitim Bilimi Dergisi, 5(1), s. 90-109. Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2). Tavşancıl, E. ve Aslan, A.E.(2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınları. TDK, (2011). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr Tuncer, M.
(2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 spring, p. 935-948. Tuncer, M. (2011). Ergen
Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or ,Turkic Volume 6/3 Summer, p. 1265-1275 Türkmen, H. (2008).
Turkish primary students’perceptions about scientist and what factors afecting the image of the scientists. Eurasia
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 55-61. Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F., Sertelin, Ç. (2005). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s.
93-103. Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi. Yeşilyaprak, Binnur (Editör) (2006).
Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme–Öğretim (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Yıldırım, A ve Şimşek,
H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yukay Yüksel, M., Yıldırım
Kurtuluş,H., Damar, A.E. (2015). Investigating the well being of adolescents enrolled at religious vocational high
school through their self perceptions figures. Journal of Health Administration and Education (Sanitas Magisterium) 1(1), 12-30.

Anahtar Kelimeler
Gelecek algısı, resim çizim yöntemi, lise öğrencileri

1331

2015 Bildiri Özetleri Kitabı

Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Matematiksel Modellemenin Yorumlanması
Yrd. Doç. Dr. Hayal YAVUZ MUMCU

Problem Durumu
Matematik günümüzde eskisi gibi, öğrenilmesi gerekli soyut kavramların ve becerilerin bir koleksiyonu değil, De
Corte (2004, s.279)’nin tanımladığı gibi “realitenin modellenmesini temel alan, problem çözme ve anlamlandırma
süreci ile oluşan bilgi ve yine bu süreç içinde gelişen beceriler” olarak algılanmaktadır. Bu anlayışa uygun olarak
matematik öğrenmenin hedefi de izole edilmiş matematiksel kavram ve becerileri kazandırmaktan ziyade, matematiksel yatkınlık kazandırmak, matematiği gerektiği durumlarda uygun biçimde kullanabilme becerisi oluşturmak olmuştur (Altun ve Memnun, 2008). Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de yeni 9-12 matematik
müfredatları geliştirilmiş ve 2005 yılından itibaren okullarımızda uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde teknoloji ve diğer alanlardaki gelişmelere bağlı olarak toplumun artan ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bireyler
yetiştirmek amacıyla yeni öğretim programının, gerçek yaşamda matematiği kullanabilme süreçlerine vurgu yaptığı görülmektedir (MEB, 2005, s.4). Dolayısıyla gerçek hayat problemlerinin ve buna bağlı olarak modelleme
süreçlerinin yeni müfredatın odağında yer aldığı görülmektedir. Matematik derslerinde seçilen problemler, bireyin
günlük hayatıyla ve okulda yaptığı etkinliklerle yakından ilgili olmalıdır. Öğrencilerin, matematiği bu tür problemleri çözerek öğrenmeleri durumunda, hem kazandıkları matematikle ilgili bilgileri daha anlamlı olacak hem de
bu bilgileri farklı durumlara uygulamaları kolaylaşacaktır. Ülkemizde matematik eğitimi alanında yaşanan mevcut
gelişmelere ve müfredat çalışmalarına paralel olarak öğrencilerimizin gerçek yaşamla matematik arasındaki ilişkiyi kavraması ve kullanabilmesi adına yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Organization for Economic
and Community Development (OECD) Programme for International School Assessment (PISA), 15 yaşındaki
çocukların öğrendikleri matematik bilgisini gerçek yaşamda ne kadar kullanabildiklerinin araştırmasını yapmıştır.
Ülkemizin de katıldığı PISA 2003 projesi sonuçlarına göre OECD ortalaması 500 iken Türkiye'nin matematikteki
ortalaması 423 puandır (EARGED, 2005). Dolayısıyla ülkemiz adına; PISA sonuçları, ilköğretim öğrencilerimize,
öğrenilen formal matematik bilgilerini, gerçek hayat problemlerinin çözümüne transfer etme becerisini yeterli derecede kazandıramadığımızı göstermektedir. PISA 2006 sonuçlarına göre; Türkiye, matematikte OECD ülkeleri
arasında sondan ikinci sırada yer almaktadır (EARGED, 2007). Yine PISA 2009 da Türkiye’nin matematik okuryazarlığı ortalama puanı OECD ortalamasının altındadır (EARGED, 2010). İlköğretimde olduğu gibi ortaöğretimde de öğrencilerin, matematiği kullanma yönünden ele alınması ve değerlendirilmesi, ülkemiz adına, atılması
gereken adımlardan biridir ve şimdiye dek ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında, özellikle ortaöğretim seviyesindeki gençlerimizin gerçek yaşamda matematiği kullanma süreçlerini inceleyen çalışmaların çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut matematik müfredatına uygun olarak 4 yıl boyunca öğrenim
görmüş gençlerin, müfredatın amaçlarına paralel davranışlar sergileyip sergilemediklerinin gözlenmesi, literatürdeki sözü edilen boşluğun doldurulması ve ayrıca mevcut müfredatın değerlendirilmesi anlamında oldukça önemlidir.
Araştırma Yöntemi
Mevcut çalışmada öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözme süreçlerinde modelleme becerilerini kullanım
biçimlerini gözlemlemek amacıyla az sayıda örneklem üzerinde derinlemesine çalışılmış, bu süreçte öğrenciler
gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya getirilmiş ve araştırmacı tarafından yürütülen klinik mülakatlar yardımıyla öğrencilerin matematiksel modelleme süreçlerinin ayrıntılı analizi yapılmıştır. Ginsburg (1981) klinik mülakatların; öğrencilerin matematiksel düşünmelerini incelemek için kullanışlı, bilişsel süreçlerini keşfetmek ve becerilerini değerlendirmek için ise en uygun metot olduğunu söylemektedir. Bu çalışmada; araştırmanın yapısına
ve amacına uygun olarak; gerçek yaşamda mevcut problemler üzerinden öğrencilerin modelleme süreçlerini değerlendirebilmek adına, veri toplama yöntemi olarak klinik mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakatlar süresince
asıl hedef, öğrencilerin modelleme becerilerini kullanım biçimlerini gözlemlemek olmuştur. Sınırlı sayıda örneklem ile kısa zamanda, odaklanmış sorulara derin tasvirler getirilmeye çalışılmıştır. Burada ülkemiz lise son sınıfları
ile ilgili bir kesit sunmak bu araştırmanın temel amacıdır. Bu anlamda çalışma bir özel durum çalışmasıdır. Bu
yöntem; özel durumlar veya şartlar altında bir grup ya da bireyin hareketleri, algıları ve inanışları hakkında bilgi
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toplamak ve sunmak amacıyla kullanılır. Araştırmacı özel bir durum hakkında derinlemesine bilgi sunmayı hedefler. Özel durum çalışmasında bir çevre, bir tek konu, bir grup doküman veya özel bir olayın detaylı incelemesi
yapılır (Merriam, 1988; Yin, 1989). Mevcut çalışma 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan
bir Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan 12. Sınıf öğrencilerinden matematik başarısı yüksek 2, düşük 2 ve
orta seviyede olan 2 öğrenci olmak üzere toplamda 6 öğrenci ile yürütülmüştür. Uygulama aşamasında öğrencilerin
günlük yaşamda matematiksel modelleme becerilerini gözlemlemek amacıyla, bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan ( PISA (2006), South Africa Department of Education, Mathematics and Mathematical Literacy
Exemplar Examination Papers and Memorandums for Grades 10 to 12 (2007), Free-Standing Mathematics Qualification, Using & Applying Decision Mathematics (2007), Applying Mathematics Sample assessment materials(2010) yararlanıldı ve öğrencilerin gözlemlenmeye çalışılan becerilerini öne çıkaracak nitelikte gerçek yaşam
problemleri oluşturuldu. Bu problemlere karar verirken Baki (2006)’nin ortaya koyduğu “matematiği kullanmanın
göstergeleri” (bkz, s.31) dikkate alınmış ve bu göstergeleri içeren sorular belirlenmeye çalışılmıştır. Bu problemlerden, araştırmanın amacına uygun olarak, matematiği kullanma becerilerini gözlemleme süreçlerinde daha işe
yarar nitelikte ve kullanışlı olanlar pilot uygulama sonucunda, uzman kişilerin görüşleri alınarak seçilmiş ve asıl
uygulama bu sorular üzerinden gerçekleştirilmiştir. Matematiksel modelleme süreçlerinin yorumlanması amacıyla
“Modelleme Becerisi Değerlendirme Ölçeği” oluşturulmuştur. Bu derecelendirme kriterleri oluşturulurken konu
ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda (Şahin, 2007) kullanılan rubrik ve ölçeklerden yararlanılmıştır.
Özet
Matematiği kullanma aktivitelerinde öğrencilerin matematiksel modelleme süreçlerini yorumlamak amacıyla bu
çalışma yürütülmüştür. Çalışmada öncelikli olarak gerçek yaşamda matematiği kullanma bağlamında matematiksel modelleme becerisi tanımlanmaya çalışılmış ve bu becerinin matematiği kullanma süreçlerindeki rolü ortaya
konulmuştur. Daha sonra ise uzman görüşleri alınarak oluşturulan gerçek yaşam problemleri ve gerçekleştirilen
klinik mülakatlar yardımıyla 12. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerinin çözümünde modelleme becerilerini kullanım biçimleri yorumlanmıştır. Bunun için bir Anadolu lisesinden seçilen 6 öğrenciye 8 adet gerçek
yaşam problemi uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan değerlendirme ölçeği yardımı ile öğrencilerin
modelleme becerileri bu problemler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda çalışma bir özel durum
çalışmasıdır. Çalışma sonuçları ile matematiksel modelleme becerisinin matematiği kullanma süreçlerinde işe koşulan becerilerden biri olduğu ve araştırmamızda yer alan öğrencilerin matematiksel modelleme becerilerini çoğu
durumda etkili olarak kullanamadıkları görülmüştür. Ülkemizde uygulanan matematik programının hedefine ulaşabilmesi adına öğretim ortamlarında matematiksel uygulamalara daha fazla yer verilmesinin olumlu sonuçlar
doğuracağı kanaatine varılmıştır
Beklenen/Geçici Sonuçlar
Çalışmada modelleme becerisini etkili olarak kullanabilen öğrenciye rastlanmamıştır. Modelleme becerisini eksik
derecede kullanan öğrenciler, genelde mevcut problem durumlarına uygun matematiksel ifadeleri oluşturamamaktadırlar. Denilebilir ki matematikselleştirme süreçlerinin üstesinden gelememektedirler. Dolayısıyla mevcut durumu matematiksel olarak ifade edemedikleri için problem çözme sürecini devam ettirmekte zorlanmakta ve çoğu
durumda da mevcut problem için doğru sonuca ulaşamamaktadırlar. Yine bu öğrenciler matematiksel bir modeli
problem durumuyla ilişkili olarak anlamlandırıp kullanamamaktadırlar. Kendilerine gerçek bir durumun önceden
oluşturulmuş matematiksel modeli sunulduğu durumlarda mevcut modelle problem durumunu ilişkilendirememektedirler. Çalışmada elde edilen verilere göre öğrencilerimizin çoğu “modelleme” nin ne anlama geldiğini bilmemektedir. Öğretmenin “mevcut durumu modelleyebilir misin?” veya “mevcut durumu matematiksel olarak
ifade edebilir misin” şeklindeki yönlendirmelerini, öğrencilerin çoğu anlamlandıramamış, “yani???, ne yapacağım” şeklinde dönütler vermişlerdir. Bunun üzerine öğretmen net olarak “matematiksel bir denklem yazabilir misin?” dediğinde ise öğrencilerin çoğu bu süreçlerde başarısız olmuşlardır. Modelleme süreçlerinde gözlemlenen
en önemli noktalardan biri öğrencilerin mevcut problem ile oluşturacakları model arasındaki ilişkiyi belirleyememeleri ve oluşturacakları modelin değişkenlerini tanımlayamamalarıdır. Mülakatlar sırasında hemen hemen tüm
öğrencilerin matematiksel kavramları derinlemesine öğrenememiş oldukları gözlenmiştir. Öğrenciler söz konusu
kavramları, çoğu zaman öğrendikleri soru tipinin dışındaki farklı durumlarda kullanamamaktadırlar. Bu da anlamlı
öğrenmenin gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu temel matematiksel kavramlara sahiptirler fakat bu kavramları genellikle ezberledikleri soru kalıplarında kullandıkları için araştırmada yer
alan rutin olmayan problemlerin çözümünde kullanamamışlardır. Burada bazı durumlarda öğrencilerin söz konusu
kavramı hiç bilmediği izlenimi doğmuşsa da, öğrenciye alışık olduğu bir soru sorulduğunda söz konusu kavramı
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başarı ile kullandığı gözlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğu, herhangi bir matematiksel
kavramı içeren rutin bir problem durumunda başarılı olabiliyor iken, aynı matematiksel kavramı içeren rutin olmayan bir problem durumunda başarısız olmuşlardır. Bu gözlem kendini en çok veri analizi gerektiren problemlerde göstermiştir. Sonuç olarak öğrencilerin alışık olmadıkları problem durumlarında nasıl davranacaklarına karar
verememeleri modelleme süreçlerinde yaşadıkları güçlüklerin önemli bir nedenidir denilebilir ve bu bağlamda
problem çözme deneyimlerinin, öğrencilerin modelleme becerilerini geliştireceği sonucu elde edilebilir.
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Matematik; toplumda bireyin düşünce ve ufkunun gelişmesini sağlar. Matematik öğreniminin temel felsefesi öğrenciyi günlük hayatta karşılaşacağı her türlü sorunu çözmede yardımcı olmaktır. Kainattaki düzeni ve bundan
hareketle hayatı kolaylaştırıcı stratejiler ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir (Aydın, 2003). Bu kadar
önemli bir konu alanında öğrenci başarısı genel olarak düşük olmakta ve matematik dersi ve matematik genel
olarak insanların korkulu rüyası haline gelmiş durumdadır. Bu durumun sebepleri arasında; matematik öğretiminde
kullanılan yöntemlerin ve öğretmen davranışlarının, matematik öğreniminde ise; öğrencilerin bilişsel ve psikolojik
özellikleri, öğrenme stilleri, duyuşsal özellikleri ve yine başvurulan öğretim yöntem ve teknikleri gelmektedir.
Bloom (1979), öğrenme farklılıklarının önemli nedenlerinden biri olarak duyuşsal özellikleri göstermektedir (Aktaran, Baykul, 2011: 31-32). Duyuşsal özellikler içinde; öğrenciler tarafından matematiğe ve matematik öğrenimine değer verme konusu bu araştırma kapsamında incelenmiştir.
Güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programında (2013), “matematiğe ve öğrenimine değer verme”
konusu öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen matematiksel beceri ve yeterlilikler arasında 3. sırada yer alırken bu
konu kapsamında; öğrencilerin matematikle ilgili duyuşsal gelişimleri, tutumları, öz güvenleri ve kaygıları konularının dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, programda bu konunun sınırları tam olarak
belli edilmemiş ve matematiğe karşı tutum, öz güven ve matematik kaygısı konuları ile olan ilişkisine kısaca yer
verilmiş ancak “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu diğer konulardan ayrıştırılmamıştır. Programda
verilen örnek etkinliklerde bu becerilerin hangilerinin, ne zaman ve nasıl geliştirileceği konusunda bir yönlendirme
ya da açıklama yoktur. Bu bölümler örnek etkinliklerde boş bırakılmıştır.
Görüldüğü üzere matematik programında “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu matematik öğrenimine
ilişkin öz güven ve olumlu tutum konuları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırma kapsamında; “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu sınırlandırılarak “gerçek hayatta matematiğin önemini fark etme”, “matematiğin eğlenceli yönünü fark etme” ve “matematik öğrenmeye istekli olma” çerçevesinde incelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı; “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusuna ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir.
Bu çalışma, nitel araştırmalardan olgubilim deseninde bir çalışmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Sivas ilçede yer alan Anadolu Lisesinde okuyan maksimum durum
örneklemesi ile seçilen 20 tane 9. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından “Öğrenci Görüşme Formu” geliştirilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada ağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1) Gerçek hayatta “matematiğin ve matematik öğreniminin önemine” ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir?
2) “Matematik ve matematik öğreniminin” eğlenceli yönüne ilişkin öğrenci görüşleri
nelerdir?
3) Öğrencilerin matematik öğrenimine isteklilik durumuna ilişkin görüşleri nelerdir?
Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin “matematik ve matematik öğreniminin” önemli olduğu yönünde görüş
bildirirken bunun nedenini tam olarak açıklayamadıkları, matematiğin gerçek yaşamda uygulama örneklerini gösteremedikleri ve öneriler getiremedikleri bulgulanmıştır. Bunun yanında, öğrenci görüşleri doğrultusunda; dersi
anlamama, dolayısıyla derse katılımın az olması, matematiğin gerçek yaşamla ilişkisinin kurulmaması, matematikle uğraşmayı sevmemek, ders öğretmenini sevmemek gibi faktörlerin matematik dersini sıkıcı hale getirdiği ve
“matematik ve matematik öğreniminin” eğlenceli görülmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin matematiğe
ve matematik öğrenimine yönelik istekliliklerini dersi sevip sevmeme durumuyla doğrudan ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre; 9. sınıf öğrencileri için matematik ve matematik öğrenimine değer verme konusunun
çok da anlamlı olmadığı söylenebilir. Bu durum da öğrencilerin çoğunluğunun matematik öğrenmeyi tam olarak
içselleştiremediklerini ve öğrencilerin matematiğin hayata dönük temel felsefesinin çok da kazandırılamadığını
söyleyebiliriz. Öğrencilere göre, matematik derslerinde oyun ve drama gibi yöntemlerin kullanılmasıyla yani sosyal ve duyuşsal özelliklerini kullanabilecekleri etkinlikler yoluyla, dersin daha eğlenceli hale geleceğini düşünmektedirler.
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Askeri Etik ve Askeri Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Eğitim Modellerinin Karşılaştırtılması
Arş. Gör. Zafer UZUN
Kara Harp Okulu
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Öğ. Gör. Sezgin ERDEM

Başkent Üniversitesi

Kara Harp Okulu

Yunanca’da karakter anlamına gelen “ethos” kelimesinden türetilen etik sözcüğü, ‘mutlak iyi’ ya da ‘mutlak
doğru’nun varlığını konu alan zihinsel bir çaba olarak tanımlanabilmektedir (Arda, Pelin, 1998: 323; Pehlivan,
1998: 7). Bireysel tutum ve davranışlarımızın, sosyal ve ahlaki açıdan anlam kazanmasını hedefleyen sistematik
bir çaba olarak etik; ahlaki tutumlarımızın ardında yatan yargıları ele almaktadır (Nuttall, 1997: 15; De George,
1999: 20). Bir başka ifade ile etik, ahlaksal olanın özünü ve insani eyleminin iradi tercihlerinin ‘iyi/kötü’ ya da
‘doğru/yanlış’ olup olmadığının belirlenmesidir. Toplumun düzenini ve gereksinimlerini sağlayan meslekler, çalışanlarına sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilerinin yanı sıra kuralları toplumca ve kanunlarca
belirlenmiş etik değerleri kazandırmayı hedeflemektedir (Kuzgun, 2000: 3). Bu bakımdan meslek etiği, mesleklerde çalışan bireylerin uyması gerekli olan normları, kuralları tanımlayan, şahsi eğilimlerini sınırlayan, meslek içi
rekabeti düzenleyen ilkeler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Kucukardi, 1988: 21; Pehlivan, 1998: 5). Meslek
etiği, kamu görevlilerinin yansız, nesnel davranmalarını ve kendi çıkarları için devletin veya makamının imkânlarını kullanmaktan sakınmaları gerektiğini sunmaktadır (Kernaghan ve Dwievedi, 1983:1). Çalışanlar, etik dışı
davranışlar sergileyerek kural ve kanunları birçok nedenle çiğneyebilmektedirler. Bu durum onların, “yasaları hiçe
sayarak” doğru görülen şeyi yapmak adına kanun ve kurallara aykırı davranma yetkisini kamu görevlilerine sunmamaktadır (Stainberg ve Austren, 1996,36). Mesleki görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış alan bilgisi
ve uzun süreli eğitim gerektiren askerlik mesleği gibi profesyonel mesleklerde, etik eğitiminin nasıl verileceği
önemli bir sorunsalı teşkil etmektedir. Uzun süreli eğitim hayatı boyunca askerlerden, bilgi ve tecrübe kazanarak
mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler doğrultusunda deneyimlerini eylemlere dönüştürülmesi beklenmektedir (Raelin 1999: 25). Askerlik mesleğinde etik eğitiminin nasıl verileceği sorunsalı bu eylemlerin ‘iyi/kötü’ veya
‘doğru/ yanlış’ olarak değerlendirilebilmesi ve mesleki anlamda etik standartlara ulaşılabilmesi bağlamında ön
plana çıkmaktadır. Askerlik mesleğinde çalışanlar etik sorunlarla karşı karşıya kalma konusunda diğer meslek
gruplarına göre daha çok zorluk yaşamaktadırlar. İlk olarak askerin etik hakkında yetersiz eğitim almış olması
muhtemel bir dikotomidir. Çoğu asker için etik açıdan bir sorunun algılanması veya onunla ilişkili bariz boyutların
tanınmıyor olması bir başka sorunsaldır. Buna karşılık tıp ve hukuk gibi meslek alanlarında, meslekin gerektirdiği
etik sorumlulukların eğitimi için önemli bir zaman ayrılmaktadır (Gabriel, 2007: 1-3). Bu çalışmada İngiltere,
ABD, Kanada, Fransa ve Hollanda Harp Okullarında verilmekte olan etik eğitim modelleri kültürler arası karşılaştırılmalı olarak analize tabi tutulmuştur. Betimsel analizlerden yararlanılan bu çalışmada ilgili literatür bilgisinin
temel kategorileri içerik analizine tabi tutulmuştur.
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Şekil 1: Etik Karar Verme Süreci: Gulpers (2011) çalışmasından sadeleştirilerek uyarlanmıştır.
İngiltere, ABD, Kanada, Fransa ve Hollanda Harp Okullarında uygulanmakta olan etik eğitim metotları bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda ilk olarak “Askeri Sosyolojinin”bir çalışma
alanı olan “Askeri Etik” ve “Harp Okullarında Etik Eğitimi” konularını yerli literatüre kazandırmak amaçlanmaktadır. İkinci olarak ülkemiz Harp Okullarında verilebilecek etik eğitimi için bir model önerisi geliştirmek amaçlanmaktadır.
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Özet
Ailelerin eğitime katılımı, eğitimde etkililiğin ve niteliğin arttırılmasına yönelik etkenler içerisinde en önemlilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Çünkü çocuğun gelişimini ev ve okul ortamları birlikte etkilemektedir.
Bu yüzden ailenin, çocuğun okul ortamının önemli bir ortağı olduğu söylenebilir. Ailenin eğitim sürecinde önemli
bir faktör olduğunu fark eden araştırmacılar, bu konuda pek çok bilimsel araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalardan en çok ses getirenlerden biri, Coleman ve arkadaşlarının 1966’da yaptığı araştırmadır. Bu çalışmada, aile
faktörünün öğrenci başarısı üzerinde en az okul kadar etkili olduğu saptanmıştır. Belirtilen çalışmanın yanı sıra
ailenin eğitim sürecindeki önemi ve etkisine ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır. Çalışmalarda aile katılımının
çocuğun öğrenmesini ve akademik başarısını arttırdığı ortaya çıkmıştır (Thompson ve arkadaşları 1997; Eccles ve
Harold, 1996; Lawson, 2003). Ayrıca ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin ailenin eğitime katılım düzeyini etkilediğine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Buna göre ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri öğrencilerin okula
kaydolmasını, katılımını, akademik başarısını etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır (Lindberg ve Demircan, 2013;
Cooper; Crosnoe; Suizzo ve Pituch, 2009; Lee ve Bowen, 2006). Aile katılımı kavramı ailelerin desteklenmesi,
eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanması; çocukların eğitsel ve akademik deneyimlerinin arttırılması, evleri
ile eğitim kurumları arasındaki iletişimin kurulması ve sürdürülmesi yoluyla geliştirilmesi yanında, eğitim programlarının ailelerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesi gibi uygulamaları kapsayan sistematik bir yaklaşım
olarak tanımlanmaktadır (Bower ve Griffin, 2011; Lindberg ve Demircan, 2013). Günümüzde ailenin eğitime katılımı konusunda pek çok araştırması bulunan ve önemli bir isim haline gelmiş Epstein (1995; 2008) aile katılımı
konusunda ebeveynlik iletişim, gönüllülük, evde öğrenme, karar alma, toplumla işbirliği olmak üzere 6 tema sunmaktadır. Araştırmanın amacı, devlet ve özel ilkokul ve ortaokullarda ailelerin sosyo-ekonomik durumları bakımından eğitim sürecine katılımlarına ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinin neler olduğunun incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama teknikleri doküman incelemesi ve görüşme yöntemidir. Araştırmanın çalışma
grubu, Muğla’nın merkez ilçelerinden seçilen toplam 7 kamu ilkokul ve ortaokulunda görev yapan 8 öğretmen, 3
yönetici ve bu okullarda çocukları öğrenim gören 5 veli ve Muğla İli sınırları içinde bulunan 2 özel okulda görev
yapan 3 öğretmen, 1 yönetici ve bu okullarda çocukları öğrenim gören 2 veliden oluşmaktadır. Araştırmaya katılacak olan öğretmen, yönetici ve velilere ulaşmada amaçlı örnekleme yöntemine başvurulmuştur.Araştırmada elde
edilen verilerinin çözümlenmesi için içerik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, 227). Cevapların anlam bakımından tekrar etmesine göre temalar, başlıkları altında bir sınıflama yapılmıştır. Bu çalışmada temalar, araştırmanın
alt amaçları ve Epstein’in sınıflandırılma ile paralel olarak, “Ebeveynlik, “İletişim”, “Gönüllülük”, “Karar alma”,
“Toplumla işbirliği” ve “Evde öğrenme” boyutlarında temalandırılmıştır. Bu temalar tümdengelim yöntemiyle
araştırmaya başlarken oluşturulmuş olmasına rağmen alt kategoriler analizler sırasında tümevarım yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcılar aile ve okulun çocuğun yetiştirilmesi amacını güden ve bu
ortak amaçtan dolayı birbiriyle etkileşim içinde olan iki kurum olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcılar
aile katılımının öğrencinin akademik ve kişisel gelişimi için önemini vurgulamışlardır. Bu durum dikkate alındığında katılımcıların tümünün ailelerin eğitim sürecine katılımını önemsedikleri anlaşılmaktadır. Dahası, yönetici
ve öğretmenler okulda başlayan pek çok eğitsel ve öğretime yönelik çalışmanın aile içerisinde sürdürüldüğünü
böylelikle aile katılımının önemini belirtmişlerdir. Argon ve Kıyıcı’nın (2012) çalışmasında da benzer bulgulara
ulaşılmış ailelerin eğitim sürecine katılımlarının öğretmenin eğitim-öğretim faaliyetleri içinde istenilen hedeflere
ulaşması açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda ailenin katılımının öğrencinin akademik başarı-
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sında zorunlu bir koşul olduğunu söylemek mümkündür. Bu varsayımı destekleyen ve çocuğun akademik başarısında ailenin katılımının önemini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Baydoun, 2013; Argon ve Kıyıcı, 2012;
Hill, 2009; Özbaş, 2009; Epstein, 2008, Derrick-Lewis, 2001; Patrikakou, Weissberg, Redding, Walberg 2005).
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Okul-Aile Birliklerinin Okul Yönetimine Katkısı
Doç. Dr. HÜSEYİN YOLCU
Problem Durumu
Türkiye’de ailelerin okul yönetimine katılımı sağlayan en önemli yasal düzenleme 2004 yılında 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunun 16. maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu düzenleme birkaç noktada kendisine
dayanak noktası oluşturmaktadır. Bunlardan ilkinin, tahmin edilebileceği gibi, demokrasi ve katılımla ilgili olduğu
görülmektedir. Buna göre, ailelerin okullara bağış yapmalarına ya da herhangi bir biçimde okulda yürütülen eğitim
etkinliklerinin maliyetine katılmaya zorlanmalarına karşın, onların okul yönetimine katılım kanalları kapalıdır.
Dolayısıyla, bu durum ailelerin okullara kayıtsız kalmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, okul ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde mali katkıların ve bağışların yönetimini aileler adına yürütecek ve yine ailelerden oluşan bir birliğin ailelerin tam desteğini alacağıdır. Bu biçimde ailelerin, okul-aile birlikleri yoluyla eğitim hizmetlerinin yürütülmesine katılmalarının okul işleyişi ve yapısının daha demokratik bir örüntüye kavuşacağı düşünülmektedir (Çamurcu, 2005; Yolcu, 2007). İkincisi, tamamıyla finansal kaygılardan ileri gelmektedir. Bilindiği gibi,
Dernekler Kanununun değişmesiyle birlikte, daha önce okul koruma derneklerince yerine getirilen okul ve eğitim
hizmetlerinin, bu derneklerin yasal dayanaktan yoksun kalması sonucu doğan boşluğu büyük ölçüde okul-aile
birliklerinin doldurması beklenilmektedir. Üçüncüsü, nitelikle ilgili olup okul aile birlikleri yasanın verdiği yetkiyle, okullardaki eğitimin niteliğini yükseltebileceği ve eğitim olanaklarını iyileştirebileceği sayıltısı yer almaktadır. Dördüncüsü, eğitim yönetimindeki yönetim anlayışını yönetişimle taçlandıran bu düzenleme, bir anlamda
özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin seslerini duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülmesidir. Beşincisi, yaklaşık 15 milyon öğrenci ve ailesini ilgilendiren bu
yasal düzenlemeyle birlikte, aileler üstlendikleri yeni rollerle, yasanın amacına ve ruhuna uygun olarak, okullarda
eğitim ve eğitim hizmetinin daha sağlıklı yürütülebilmesini sağlayacaklardır (Çamurcu, 2005). Altıncısı, okullarda
bağış toplamayan ya da çeşitli adlarla bütçe dışı kaynak oluşturan kişiler olarak okul yöneticileri, bu kaynakları
ailelerin kurumsal denetimi olmaksızın yönetiyor olmaları onları her türlü kuşku ve şaibeye açık bırakmasıyla
ilgilidir. Bu noktada, artık eğitim sistemin bir paydaşı olarak görülen ailelerin yönetimde yer almaları, okul yöneticilerini yukarıda belirtilen sıkıntılarda kurtaracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu konudaki denetimlerin Bakanlık ya da ilköğretim müfettişlerince yönetilmesi aileleri her türlü tasarruf hakkından alıkoymaktadır. Okul yöneticileri MEB hiyerarşisi içindeki denetime açıkken, okula katkı yapan öğrenci ailelerine hesap verme konusunda
pek de istekli davranmamakta ve onları savsaklamaktadırlar. Bu noktada yapılan yasal düzenleme okul-aile birlikleri MEB ve Maliye Bakanlığı [MB]’nın yanı sıra velilerin ahlaki denetimine de kendilerini yükümlü hissedeceklerdir (Çamurcu, 2005). Yedincisi ve aynı zamanda sonuncusu ise okul yöneticileri ve öğretmenlerinin para ve
parasal işlerle ilgili konulardan tamamıyla uzak durmaları gerektirdiğidir. İlgili alanda yapılan çalışmalar okul
yöneticilerinin ve öğretmenlerin okullarda bütçe dışı kaynak oluşturma sürecinde çeşitli güçlüklerle karşı karşı
kaldığını ortaya koymaktadır (Aslan, 2000; Zoraloğlu, Şahin ve Fırat, 2004; Yolcu ve Kurul: 2008). Bu doğrultuda,
yapılan düzenlemeyle okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin zamanlarını okulun parasal gereksinimlerini ve işlerine harcamak yerine yalnızca akademik çalışmalara harcayacaklardır (Çamurcu, 2005). Yapılan bu çalışmanın
amacı okul-aile birliklerin okul yönetimine yapmış oldukları katkıları okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1. Okul-aile birliklerinin
bütçeleri ne kadardır? Bu bütçeler okulların türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 2. Okul-aile birlikleri okullardaki
parasal sorunları çözmede yeterli çaba gösterebilmekte midir? Bu çabalar okulların türüne göre farklılaşmakta
mıdır? 3. Okul-aile birlikleri parasal sorunların çözümü dışında başka hangi tür çalışmalar yürütmektedir? Bu
çalışmalar okul türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 4. Okul-aile birliği yönetimi kararları nasıl alınmaktadır? Bu
konuda yaşanan sorunlar nelerdir?
Araştırma Yöntemi
Araştırma varolanı betimlemeyi amaçladığından tarama türünden bir araştırma olup nitel bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış olan “maksimum örnekleme tekniğine” uygun olarak Kastamonu il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde bulunan okulların okul yöneticileri, okul-aile birliği başkanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Araştırmada iki
farklı veri toplama yöntemi kullanılacaktır. Bunlardan ilki doküman toplama yöntemidir. Bu yöntem ile okulların
okul-aile birliği bütçe verileri, okulların stratejik planları, okullar tarafından ailelerin sosyo-ekonomik profillerini
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yansıtan araştırmalar, öğrenci başarılarına ilişkin belgelere ulaşılacaktır. İkinci veri toplama yöntemi ise, sosyal
bilimlerde en çok başvurulan yöntemlerden biri olan, görüşme yöntemidir. Belirtilen yöntem kapsamında araştırmaya katılanlarla yarı yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Araştırmacı yarı-yapılandırılmış görüşmelerde
verilerin elde edilmesinde kullanılacak bir görüşme formu geliştirecektir. Araştırmada çalışma grubunda bulunan
okul yöneticileri ve okul-aile birliği başkanları yapılan görüşmeler, ses cihazına kaydedilecektir. Belirtilen kişilerle
yapılan her bir görüşmede, görüşülen kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutmak amacıyla kodlanacaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler, betimsel veri analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Doküman toplama yöntemi ile toplanan veriler ise, araştırmanın nitel verilerini desteklemek için kullanılacaktır.
Özet
Dünyanın birçok ülkesinde yirminci yüzyılın son yirmi yılından bu yana kamu eğitiminin yeniden yapılandırılması
ve düzenlenesi yönelik girişimler gittikçe artmaktadır. Bu girişimlerin merkezinde öteden beri oldukça merkeziyetçi bir yapı olan eğitim yönetiminin yapısını daha ademi-merkeziyetçi/yerel bir yapı dönüştürme eğilimi bulunmaktadır. Bunun anlamı, daha önce merkezi düzeyde gerçekleşen mali, yönetsel, politik yetki ve sorumluluğun
daha alt yönetim birimlerine, yerel kurumlara, yerel toplumlara ve okullara aktarılmaktadır. Eğitim yönetiminde,
böylesi bir yeniden yapılandırma, öğretmenlerin, öğrencilerin, ailelerin, toplum liderlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve işletmelerden oluşan toplumun farklı kesimlerinin, eğitim yönetimin en alt basamağı olan okul düzeyinde
alınan kararlarda belirgin biçimde söz sahibi olmasını beraberinde getirmektedir. Konuya buradan yaklaşıldığında
Avrupa’da pek çok ülkede ailelerin okullarda karar sürecine katılımına ilişkin düzenlemelere yer verildiği gözlenmektedir. Örneğin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Japonya ve Fransa bu ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de ailelerin okul yönetimine katılımı sağlayan en önemli yasal düzenleme 2004 yılında 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunun 16. maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu düzenleme birkaç noktada kendisine
dayanak noktası oluşturmaktadır. Bunlardan ilkinin, tahmin edilebileceği gibi, demokrasi ve katılımla ilgili olduğu
görülmektedir. (Çamurcu, 2005; Yolcu, 2007). İkincisi, tamamıyla finansal kaygılardan ileri gelmektedir. Bilindiği
gibi, Dernekler Kanununun değişmesiyle birlikte, daha önce okul koruma derneklerince yerine getirilen okul ve
eğitim hizmetlerinin, bu derneklerin yasal dayanaktan yoksun kalması sonucu doğan boşluğu büyük ölçüde okulaile birliklerinin doldurması beklenilmektedir. Üçüncüsü, nitelikle ilgili olup okul aile birlikleri yasanın verdiği
yetkiyle, okullardaki eğitimin niteliğini yükseltebileceği ve eğitim olanaklarını iyileştirebileceği sayıltısı yer almaktadır. Dördüncüsü, eğitim yönetimindeki yönetim anlayışını yönetişimle taçlandıran bu düzenleme, bir anlamda özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin seslerini
duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülmesidir (Çamurcu, 2005). Altıncısı, okullarda bağış toplamayan ya da
çeşitli adlarla bütçe dışı kaynak oluşturan kişiler olarak okul yöneticileri, bu kaynakları ailelerin kurumsal denetimi
olmaksızın yönetiyor olmaları onları her türlü kuşku ve şaibeye açık bırakmasıyla ilgilidir (Çamurcu, 2005). Yedincisi ve aynı zamanda sonuncusu ise okul yöneticileri ve öğretmenlerinin para ve parasal işlerle ilgili konulardan
tamamıyla uzak durmaları gerektirdiğidir. İlgili alanda yapılan çalışmalar okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin
okullarda bütçe dışı kaynak oluşturma sürecinde çeşitli güçlüklerle karşı karşı kaldığını ortaya koymaktadır (Aslan, 2000; Zoraloğlu, Şahin ve Fırat, 2004; Yolcu ve Kurul: 2008). Bu doğrultuda, yapılan düzenlemeyle okul
yöneticilerinin ve öğretmenlerinin zamanlarını okulun parasal gereksinimlerini ve işlerine harcamak yerine yalnızca akademik çalışmalara harcayacaklardır (Çamurcu, 2005). Yapılan bu çalışmanın amacı okul-aile birliklerin
okul yönetimine yapmış oldukları katkıları okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu
genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1. Okul-aile birliklerinin bütçeleri ne kadardır? Bu
bütçeler okulların türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 2. Okul-aile birlikleri okullardaki parasal sorunları çözmede
yeterli çaba gösterebilmekte midir? Bu çabalar okulların türüne göre farklılaşmakta mıdır? 3. Okul-aile birlikleri
parasal sorunların çözümü dışında başka hangi tür çalışmalar yürütmektedir? Bu çalışmalar okul türlerine göre
farklılaşmakta mıdır? 4. Okul-aile birliği yönetimi kararları nasıl alınmaktadır? Bu konuda yaşanan sorunlar nelerdir? YÖNTEM Araştırma varolanı betimlemeyi amaçladığından tarama türünden bir araştırma olup nitel bir
çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış olan “maksimum
örnekleme tekniğine” uygun olarak Kastamonu il merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde
bulunan okulların okul yöneticileri, okul-aile birliği başkanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır.
Araştırmada iki farklı veri toplama yöntemi kullanılacaktır. Bunlardan ilki doküman toplama yöntemidir. Bu yöntem ile okulların okul-aile birliği bütçe verileri, okulların stratejik planları, okullar tarafından ailelerin sosyo-ekonomik profillerini yansıtan araştırmalar, öğrenci başarılarına ilişkin belgelere ulaşılacaktır. İkinci veri toplama
yöntemi ise, sosyal bilimlerde en çok başvurulan yöntemlerden biri olan, görüşme yöntemidir. Belirtilen yöntem
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kapsamında araştırmaya katılanlarla yarı yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Araştırmacı yarı-yapılandırılmış görüşmelerde verilerin elde edilmesinde kullanılacak bir görüşme formu geliştirecektir. Araştırmada çalışma grubunda bulunan okul yöneticileri ve okul-aile birliği başkanları yapılan görüşmeler, ses cihazına kaydedilecektir. Belirtilen kişilerle yapılan her bir görüşmede, görüşülen kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutmak amacıyla
kodlanacaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler, betimsel veri analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Doküman toplama yöntemi ile toplanan veriler ise, araştırmanın nitel verilerini desteklemek için
kullanılacaktır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin neredeyse hemen hepsi okul-aile birliklerinin eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde karar sürecine katılmalarının okul işleyişi ve yapısının daha demokratik bir örüntüye
kavuşmasında herhangi bir katkısı olmadığı noktasında hemfikirdir. Okul yöneticilerinin bu konudaki görüşlerinde
okulun ilkokul, ortaokul ya da lise olması bakımından herhangi bir farklılık yoktur. Okullarda çözümü para gerektiren sorunlar, yardımcı personele ödenen maaş ve sigorta ücretleri, küçük bakım-onarım işleri, ders araç ve gereç
gereksinimi, elektronik ders-araç gereçlerinin bakım onarım gereksinimleridir. Bu sorunlar ilkokul ve ortaokullarda daha belirgindir. Okul-aile birlikleri bu sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticileri ve öğretmenleri okulun finansman sorunları çözmede sürece dahil olmaktadır. Okulun finansman sorunlarını çözmede
okul yöneticileri okul-aile birliği yöneticilerinden daha fazla çaba göstermektedir. Bu da okul-aile birliklerinin
okuldaki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Okul-aile birlikleri, bir
anlamda özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin seslerini duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülse de, bu araştırmandan elde edilen bulgular bunu doğrulamamaktadır. Okul-aile birliklerinin birkaç okul dışında ayrı bir odası yoktur. Toplantılar okul müdürünün odasında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, bu durum okul-aile birliklerinin okul yöneticilerinin güdümünde hareket etmelerinin
önünü açmaktadır. Diğer yandan, bu konuda, okul yöneticilerinin dile getirdikleri görüşlerinden daha önce sahip
oldukları gücü paylaşmak niyetinde olmadıkları anlaşılmaktadır. Okul yöneticileri resmi olarak okul-aile birliği
yönetiminde yer almamalarına karşın toplantılara katılmakta, alınan kararlarda yönlendirici olmaktadırlar. Çoğu
kez toplantılar formaliteden yapılmaktadır. Okul-aile birliği yöneticileri okul yönetiminin daha önceden yazmış
oldukları kararları imzalamakta, bu konuda okul yöneticileriyle uyum içindedirler. Okul yöneticileri de kendileriyle uyumlu çalışacak okul-aile birliği yöneticilerini tercih etmektedir. Araştırmada güç çatışması içinde olan okul
yöneticisi ile okul-aile birliği yöneticisi durumuna rastlanılmamış olması da, burada yapılan belirlemeyi doğrulamaktadır. . KAYNAKÇA Arslan, S. (2000). Ankara ilinde ortaöğretim okullarının özel gelir kaynakları. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Çamurcu, K. (2005).
AKP’nin eğitimle imtihanı: Milli eğitimde “iyi yönetişim” dönemi (dosya: çocuk(luk)la yüzleşmek). Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, 192, 164-170. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (Tebliğler Dergisi
Haziran, 2005). Resmi Gazete. Sayı: 2583 (Mükerrer). 131.5.2005. Şahin, İ. (2006). İlköğretim müfredat laboratuvar okulları ile diğer ilköğretim okullarının öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması. Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), ss. 52-58. Yolcu, H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yolcu, H. ve Kurul, N. (2008). Evaluating the Finance of Primary Education in Turkey Within the Contex of
Globalization and Neo-Liberal Policies. ICERI 2008 PROCEEDİNGS CD. Published by IATED. Zoraloğlu, Y.
Remzi, Şahin , N. ve Fırat, N. Şahin (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkileri. Bilim Eğitim ve Toplum, 2, (8), ss. 4-17.
Beklenen/Geçici Sonuçlar
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin neredeyse hemen hepsi okul-aile birliklerinin eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde karar sürecine katılmalarının okul işleyişi ve yapısının daha demokratik bir örüntüye kavuşmasında
herhangi bir katkısı olmadığı noktasında hemfikirdir. Okul yöneticilerinin bu konudaki görüşlerinde okulun ilkokul, ortaokul ya da lise olması bakımından herhangi bir farklılık yoktur. Okullarda çözümü para gerektiren sorunlar, yardımcı personele ödenen maaş ve sigorta ücretleri, küçük bakım-onarım işleri, ders araç ve gereç gereksinimi, elektronik ders-araç gereçlerinin bakım onarım gereksinimleridir. Bu sorunlar ilkokul ve ortaokullarda daha
belirgindir. Okul-aile birlikleri bu sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticileri ve öğretmenleri okulun finansman sorunları çözmede sürece dahil olmaktadır. Okulun finansman sorunlarını çözmede okul yöneticileri
okul-aile birliği yöneticilerinden daha fazla çaba göstermektedir. Bu da okul-aile birliklerinin okuldaki eğitim
hizmetlerinin niteliğini artırmada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Okul-aile birlikleri, bir anlamda özel okullar karşısında gözden çıkarılmış hissi veren kamu okullarındaki öğrencilerin ve ailelerinin seslerini duyurabilmeleri için bir fırsat olarak görülse de, bu araştırmandan elde edilen bulgular bunu doğrulamamaktadır. Okul-aile
birliklerinin birkaç okul dışında ayrı bir odası yoktur. Toplantılar okul müdürünün odasında gerçekleşmektedir.
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Dolayısıyla, bu durum okul-aile birliklerinin okul yöneticilerinin güdümünde hareket etmelerinin önünü açmaktadır. Diğer yandan, bu konuda, okul yöneticilerinin dile getirdikleri görüşlerinden daha önce sahip oldukları gücü
paylaşmak niyetinde olmadıkları anlaşılmaktadır. Okul yöneticileri resmi olarak okul-aile birliği yönetiminde yer
almamalarına karşın toplantılara katılmakta, alınan kararlarda yönlendirici olmaktadırlar. Çoğu kez toplantılar formaliteden yapılmaktadır. Okul-aile birliği yöneticileri okul yönetiminin daha önceden yazmış oldukları kararları
imzalamakta, bu konuda okul yöneticileriyle uyum içindedirler. Okul yöneticileri de kendileriyle uyumlu çalışacak
okul-aile birliği yöneticilerini tercih etmektedir. Araştırmada güç çatışması içinde olan okul yöneticisi ile okulaile birliği yöneticisi durumuna rastlanılmamış olması da, burada yapılan belirlemeyi doğrulamaktadır.
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Eleştirel düşünme, Perkins’e göre, sonuçlar oluşturmak ve bunları değerlendirmek için doğru ve etkili biçimde
bilgiyi bir araya getirme yeteneğidir (Akt. Kauchak & Egen, 1998). İlk olarak 1962 yılında Robert Ennis tarafından
dile getirilen eleştirel düşünme, 1980’lerde oldukça ilgi çeken bir konu haline gelmiştir ve bu etkisini de hala
devam ettirmektedir. Facione (1990) eleştirel düşünmeyi yorumlama, analiz, değerlendirme ve çıkarımda bulunmanın yanı sıra kararların dayandığı delilsel, kavramsal, metotsal, ölçütsel ya da içeriksel değerlendirmelerin açıklamasıyla sonuçlanan öz düzenleyici amaca yönelik bir karar mekanizması olarak açıklamaktadır. Genel olarak
eleştirel düşünme, okunan, bulunan ya da söylenen bilgiler hakkında mutlak bir sonuca varmak yerine alternatif
açıklamalar da olabileceğini göz önünde bulundurmaktır (Kökdemir, 2003) Eleştirel düşünme bireyin ne yaptığı
veya neye inandığı ile ilgili karar verirken akla uygun ve derinlemesine biçimde düşünmesidir (Ennis, 1989). Watson ve Glaser (1964), eleştirel düşünmeyi problem çözme, sorgulama ve araştırma gibi edimleri kapsayan genel
bir süreç olarak tanımlamakta ve hem bir beceri hem de bir tutum olarak görüp beş boyutta incelemektedirler. Bu
boyutlar; (1) sorunu tanıma, (2) sorunun çözümü için uygun bilgileri toplama ve seçme, (3) yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış varsayımları tanıma, (4) ilgili ve sonuca götürücü varsayımları seçme ve formüle etme, (5)
geçerli sonuçları çıkarma ve çıkarsamaların geçerliğini tartışma, olarak özetlenebilir. Ayrıca McKnown (1997),
eleştirel düşünmenin temel özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır: (1) Eleştirel düşünme muhakemeye-akıl yürütmeye- dayalıdır: Eleştirel düşünme sürecinde elde edilen çıkarımların uygun, geçerli ve sağlam kanıtlara dayalı
olması, gelişi güzel olmaması gereklidir. (2) Eleştirel düşünme, derinlemesine düşünmeyi gerektirir: Bir düşünceyi
geliştirmek, başkasına ve kendine ait düşünceleri bilinçli bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir. (3) Eleştirel düşünme odaklanmayı gerektirir: Bir amaç ile düşünmeyi gerektirir. Bu amaç ise, bireyin ne yaptığı veya neye inandığıyla ilgili olarak en iyi kararı vermektir. Kauchak ve Egen (1998) ise eleştirel düşünmeye olan ilginin nedenlerini; öğrenenlerin çalıştıkları konuları yüzeysel şekilde anlamaları, geleceği düşünmeye artan ihtiyaç ve yöneticilerin endişeleri şekilde açıklamaktadırlar. Bu nedenle, daha iyi kararlar alabilen, teknolojiyi kullanabilen, kendi
başına öğrenebilen ve değişime uyum sağlayabilen çalışanlara gereksinim, eleştirel düşünceye olan ilginin de azalmadan devam etmesine neden olmuştur. Ülkemizde de eleştirel düşünme konusu araştırmacıların ilgisini çekmekte
ve bu konuya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde eleştirel düşünmeye ilişkin
araştırmalar artış göstermiştir. Bu araştırmaların analiz edilerek yeni yapılacak araştırmalara yol göstermesi önemli
görülmektedir. Özellikle eleştirel düşünme becerilerinin sıklıkla hangi boyutlarıyla ele alındığı, hangi boyutlar
bakımından ise incelenmeye ihtiyaç duyulduğunun ortaya konması araştırmaların birikimli ilerlemesi bakımından
oldukça önemlidir. Belirtilen ihtiyaçlardan yola çıkılarak tasarlanan bu çalışma, eleştirel düşünme becerileri konusunda yapılan lisansüstü tezleri sistematik bir şekilde incelemek ve Türkiye’de eleştirel düşünme becerilerine
ilişkin olarak yapılan lisansüstü tez niteliğindeki bilimsel çalışmaların genel bir profilini ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Bu çalışmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Doküman
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar
(Yıldırım & Şimşek, 2011). Araştırmada toplanan verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik
analizi "test hipotezinin verilerini kıyaslama, karşılaştırma ve kategorize etmeyi içeren çeşitli metin çözümlemelerinin genel adı" olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizinin ham maddesi her türlü doküman ya da iletişim ortamı
olabilir (Gall, Gall, & Borg, 2007). Diğer bir ifade ile içerik çözümlemesi (analizi), belli bir metnin, kitabın, belgenin, belli özelliklerini sayısallaştırarak belirleme amacı ile yapılan bir taramadır. Bu süreçte sayısallaştırma ölçütlerinin önceden geliştirilmesi zorunludur. (Karasar, 2009). Yıldırım ve Şimşek (2006)’e göre içerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin
bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009).Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerilerini konu alan
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lisans üstü tezlerin belirlenen değişkenler açısından incelenmesi amacıyla tez sınıflama formu kullanılmıştır. Her
bir tez bu form yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuş ve yayınlara ilişkin veriler bir veri tabanına kaydedilmiştir.
Veri tabanından alınan veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar grafik, frekans ve yüzde
tablosu olarak betimsel biçimde sunulmuştur.Çalışma kapsamına dâhil edilen yüksek lisans (n=131) ve doktora
tezleri (n=55) çeşitli temalar çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre yapılan yüksek lisans
ve doktora tezlerinin 2011 yılında (% 15.1) yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca araştırma yöntemine göre betimsel
yöntemle yapılan araştırmaların (%58.6) daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Veri toplama yöntemi bakımından
ise daha çok nicel veri toplama yöntemiyle yürütülen çalışmaların tercih edilmiştir. Çalışmaların genellikle üniversite (%34.4) ve ilköğretim (%31.7) öğrencileri ile yürütüldüğü; üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmaların
büyük bir kısmını eğitim fakültelerinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının oluşturduğu ve üniversitelerin diğer fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ile az sayıda araştırma yapıldığı görülmüştür. Eğitim sürecinin
önemli halkalarından biri olan yöneticiler (%1.1) ve üniversitelerin öğretim elemanları (%0.6) ile ise bu konu da
oldukça az çalışma yapılmış olması dikkat çekicidir. Betimsel araştırmalar eleştirel düşünme düzeyleri/becerileri/eğilimlerini belirlemeye, eleştirel düşünme açısından ders kitaplarının/metinlerin incelemeye, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye/öğretimine, eleştirel düşünme açısından çeşitli değişkenler arasındaki farkı ortaya
koymaya, eleştirel düşünme ile farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye, öğretim programlarında eleştirel
düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma sonuçları olmak üzere farklı başlıklar altında incelenmiştir. Tezlerde kullanılan veri toplama araçları incelenirken en çok ölçek kullanımına eğilim olduğu görülmüştür.
Ağırlıklı olarak Türkçeye uyarlaması yapılan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği'nin kullanıldığı görülmektedir. Deneysel yöntemle yapılan çalışmalar genellikle “Kontrol gruplu ön test son test deneysel deseni”
doğrultusunda planlanmıştır. Araştırmacılar deney gruplarında oldukça çeşitli uygulamaların eleştirel düşünme
becerisi üzerine etkisini incelerken, kontrol grubunda genellikle özel yöntem kullanmaksızın normal sürece müdahale edilmediği görülmüştür. Araştırma sonuçlarında ise genellikle deney grubu lehine anlamlı sonuçlar elde
edildiği; ayrıca tek denekli desenlerin yanı sıra çok denkli desenlerle de farkı uygulamaların etkililiğinin test edildiği görülmektedir. Uygulamaların ise daha çok sosyal bilgiler ve fen bilimleri alanlarında olduğu görülmüştür.
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Examining The Relationship Between Spouse Support Level Perceived By Fathers With Children In
Preschool Period And Social Skills Of Their Children
Arş. Gör. Didem TÜRKOĞLU

Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

Problem Durumu
Marriage is a universal system as a result of social agreement done by a man and woman who have different
interests, desires and needs from each other for beginning a common life and when considering the motivations
and reasons, it is a partnership aiming to feed the biologic, social and psychological needs of each of the spouses
(Ersanlı & Kalkan, 2008:1). Biologic, social and physiologic needs which emerged from the relation between
spouses and are needed by each of the spouses are indicated by Humphreys (2003:124) as love and trust need,
interest and support need, loving, trusting and supporting others need, sexual happiness need, being parent need,
growing children and sharing responsibility need, direct and open communication need, having fun outdoors need,
materially equality and trust need, increasing the level of education and promoting in business need and personal
freedom need. The studies conducted about parenthood started to concentrate on the importance of ever-increasingly support and cooperation behaviors of parents and children’s developmental outcomes in the periods ahead,
in parent child interaction (Ahmeduzzaman & Roopnarine, 1992; Dubow, Tisak, Causey, Hryshko & Reid, 2008;
Oravecz, Koblinsky, Randolph, 2008; Simons & Johnson, 1996). This reveals the result that interaction with each
other and other individuals in social environment have an indirect effect on their children as well as direct effect
of parents on their children (Fagan & Barnett, 2003:1020). Indeed, the studies which show that marital relationships and the harmony and support between spouses have positive developmental outcomes on children are available (Bouchard & Lee, 2000). One of the main factors affecting the fatherhood role of father in marital relationship
is mother’s attitudes and behaviors about father’s competence. It is determined that the fathers who get positive
feedbacks from their wives, are more willing to both fulfill their fatherhood roles and participate in child rearing
activities (Ahmeduzzaman & Roopnarine, 1992; McBridge & diğerleri, 2005; Pasley, Futris & Skinner, 2002).
Fathers have indirect effect through the quality of relationship they build up with their spouses, as well as the effect
they create directly on their children. Children in families where there are tense and conflictual relations between
spouses are affected more adversely than the children in families where there is no father or one of the parents
continuously (Ekşi, 1999:60; Rosenberg & Wilcox, 2006:11). The effect of spouses is important in covering the
needs of children and acquiring necessary social and emotional skills. As well as mothers’ role in the family,
fathers’ involvement in family life with fatherhood role might affect the sharing in family roles and spouse support
perceived by spouses from each other; and thus it supports children’s social skill developments. Because of this,
this research is crucial in terms of studying the relationship between spouse support level perceived by fathers with
children in preschool period and social skills of their children and revealing factors that may be effective.
Araştırma Yöntemi
This study is a descriptive research where survey model was used. Children, aged from 48 months to 60 months
and over (n=25478) who go to nursery classes of official primary schools and independent nursery schools located
in central districts of Ankara, Çankaya, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan and Keçiören and their
fathers constitute the universe of the research. 533 children chosen from the universe by random sampling method
and the father of these children constitute the sample of the research. “General Information Form”, “Spouse Support Scale” and “Social Skill Scale” were used as data collecting tools in the research. “General information form”
includes some information such as father’s age, educational background, occupation, children’s duration of attendance to preschool educational institution. “Spouse support scale” was developed by Yıldırım (2004) to determine
the level of spouse support. It is a 3 point Likert-type scale and has 27 questions. Construct validity analysis result
reveals that spouse support scale has 4 factors: emotional support, instrumental aid and informational support,
appraisal support and social interest support. A meaningful relation was found between Spouse Support Scale and
Beck Depression Inventory (BDI) – Turkish version (r = –.27). Confidence level of spouse support scale was
estimated with two ways: First, Cronbach’s Alpha coefficient was found (Alpha= .95); and secondly, confidence
coefficient of the test was calculated (r =.89). “Social skill scale” was developed by Merrell to measure the social
skills of 3-6 years old children in pre-school period. Turkish adaptation, validity and confidence of the scale were
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done by Alisinanoğlu and Özbey (2009). It is composed of three sub-categories: “Social Collaboration, Social
Interaction and Social Independence”. There are total 23 items in the scale and it is measured with a 4 point Likertscale. Cronbach’s Alpha value of the first factor of the scale was calculated as .92, Cronbach’s Alpha value of
second factor as .88, Cronbach’s Alpha value of third factor is .88 and the total Cronbach’s Alpha value as .94
“General Information Form” and “Spouse Support Scale” were filled by fathers in order to collect the data of
demographic information of father and their spouses and measure the level of spouse support respectively. “Social
Skill Scale” was filled by teacher of each student separately in order to measure the social skills of the children.
One-way analysis of variance, t-test and Correlation Coefficient Significance Test were used for independent
samples in the assessment of data.
Özet
This research is conducted to study the relationship between spouse support level perceived by fathers who have
children in pre-school period and social skills of their children. 533 children, aged from 48 to 60 months and over
whom continue to nursery classes of official primary schools and official independent preschools in Ankara and
the fathers of these children constitute the sample of the research. Descriptive survey model was used in the research. “General Information Form”, “Spouse Support Scale” and “Social Skill Scale” were used as data collecting
tools in the research. It is determined that spouse support perception of fathers according to education level (p
Beklenen/Geçici Sonuçlar
As a result of research findings, no significant difference was observed in any of the dimensions of spouse support
scores perceived by fathers according to their age (p>0.05). Statistically no significant difference was observed in
social skill scale and its sub-dimensions according to fathers’ age as well (p>0.05). Spouse support levels perceived
by fathers according to educational background constitute a significant difference in average of the scores related
to emotional support (ES p0.05). Social independence and acceptance dimension among social skill levels of
children constitute a significant difference according to duration of attendance to pre-school education of children
was determined (p
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Fizik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji, Yöntem ve Teknik Bilgilerinin
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN

Yusuf CAN ODABAŞI

Problem Durumu
2007 yılı ile başlayan öğretim programlarındaki değişiklikler ile, fizik eğitimi klasik ve hazırcı bir sistem olan
doğrudan aktarma ile öğretimden çıkmış; yaparak, keşfederek, yaşayarak, yorumlayarak ve yapılandırarak öğrenime geçmiştir. Programlar ne kadar değişse ve iyileştirilse de; sınıfta programı uygulayan olarak öğretmenin
uygulamaları, programın hedefine daha hızlı, daha rahat ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır ya da tam
tersi gerçekleşecektir. Dolayısıyla öğretmen eğitimi ve yeterliği; oluşturulmak istenen değişim ve ilerlemede en
önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada öğretmen adaylarının eğitimi ve yeterliğinin durumu, yeni
felsefeye göre öğrenim görmeleri sebebiyle, incelenmesi gerekmektedir. Öğretmen yeterliğinin ölçülmesinde son
yıllarda referans noktası olarak alınan, Shulman (1986, 1987) öğretmenin sahip olması gereken temel bilgiler arasında kabul ettiği pedagojik alan bilgisini, bir konuyu daha anlaşılır hale getirmek için var olan ya da oluşturulabilecek; konu hakkında en kullanışlı gösterim ve benzetimlerin, resimlerin, açıklamaların kullanabilme ya da konuyu en anlaşılır halde sunma ve formüle etme bilgisi olarak ifade etmiştir. Shulman PAB'ın iki temel bileşenden;
öğretim stratejileri ve kavram yanılgılarına dair bilgiyi de içeren öğrenme zorluklarından; oluştuğunu belirtmektedir (Kind, 2009). Daha sonra Magnusson, Krajcik ve Borko (1999); PAB incelemelerinin temel taşlarından olan
Tamir (1988) ve Grossman'ın (1990) çalışmalarını inceleyip PAB'ı fen eğitimine beş maddeyle ilişkilendirmiştir:
a. Fen öğretimine uyum b. Fen öğretim programı konusunda bilgi ve inanışlar c. Öğrencilerin belirli fen konularını
anlamalarına ilişkin bilgi ve inanışlar d. Değerlendirme konusunda bilgi ve inanışlar e. Fen öğretiminde, öğretim
stratejilerine ilişkin bilgi ve inanışlar. Yapılan birçok araştırmada Magnusson ve arkadaşlarının bu modelinin kullanıldığı görülmüştür (Aydın ve Boz, 2012). Bu araştırmada da PAB'ın literatürde pek çok çalışmada belirtilen alt
bileşenlerinden olan strateji, yöntem ve teknik bilgisi açısından öğretmen adaylarının durumunun incelenmesi
planlanmıştır. Son yıllarda ülkemizde de PAB bağlamında öğretmen adaylarının yeterliklerinin değerlendirilmesi
hız kazanmıştır (Canbazoğlu, 2008; Mıhladız, 2010; Unat, 2011; Bahçivan, 2012, Odabaşı, 2014). Çalışmalar hız
kazanmasına rağmen hala, özellikle konu bazında, yetersizlik ve ihtiyaç dikkat çekmektedir. Fizik ve diğer fen
alanlarının öğretiminde konuya özel öğretim yollarının geliştirilmesi, konuya özel öğrenim zorluklarının dikkate
alınarak bunların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önemli ve gereklidir. Konunun daha anlaşılır hale getirilmesinde, uygun öğrenme ortamının hazırlanmasında, öğrenmeyi zorlaştıran ve geciktiren öğrenme
zorluklarının üstesinden gelinmesinde en büyük görev öğretmenlere düştüğüne göre, öğretmenlerin görevlerine
başlamadan ne kadar hazır oldukları ve nasıl hazırlandıklarını incelemek yararlı olacaktır.
Araştırma Yöntemi
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (durum) çalışması ile yapılmıştır. Durum çalışmasının araştırmacılar tarafından kontrol edilemeyen olgu veya olayın derinlemesine incelenebilmesini sağlayan bir araştırma
yöntemi olması sebebiyle (Yıldırım ve Şimşek, 2003), öğretmen adaylarının strateji, yöntem ve teknik bilgilerinin
değerlendirilmesinde uygun bulunmuştur. Ayrıca durum çalışması görüşme, gözlem, anket, doküman vb. veri toplama araçlarının birden fazlasının kullanımına olanak sağlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, verilerin bir
bölümü için; bir devlet üniversitesinin son sınıfında öğrenim görmekte olan 28 öğretmen adayı ve bu grup içinden
durumu biraz daha derinlemesine incelemek adına amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş beş öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem, görüşme ve dokuman analizini içeren veri çeşitlemesi yoluyla toplanmıştır. Veri çeşitlemesi çalışmanın iç geçerliğini ve güvenilirliğini arttıran bir yöntem olması (Yıldırım ve Şimşek,
2003) nedeniyle tercih edilmiştir. Araştırmanın verilerinin bir bölümü literatür incelemesi ve uzman görüşleri doğrultusunda, öğretmen adaylarının gölge ve görüntü oluşumu konularındaki alternatif kavramlarının incelenmesi
için hazırlanmış açık uçlu problemler ve açık uçlu problemlerin devamı doğrultusunda oluşabilecek alternatif kavramlar hakkında, bu kavramların kaynakları ve giderilme yolları hakkında sahip oldukları bilgilerin incelenmesi
için hazırlanan üç açık uçlu soru ile 28 öğretmen adayından toplanmıştır. Güvenilirliğin sağlanması adına bir uzman olmak üzere iki kişi tarafından yanıtlar incelenmiş ve aralarındaki uyum katsayısına bakılmıştır. Öğretmen
adaylarının pedagojik alan bilgilerini kullanacakları sınıf ortamında incelemek adına, öğretmenlik uygulaması
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dersi kapsamında yarı yapılandırılmış gözlem formlarıyla beş öğretmen adayının konu anlatımları gözlemlenmiştir. Formlar, uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenerek içerik geçerliği sağlanmıştır. Gözlem iki farklı uzman
tarafından gerçekleştirilmiş, böylece iki farklı değerlendirme formu elde edilmiş, güvenilirliği sağlamak için formlar karşılaştırılmış ve uyum katsayısına bakılmıştır. Beş öğretmen adayına gölge ve görüntü oluşumu konuları
programda yer alan kazanımlar doğrultusunda dağıtılmış ve bu konuların sınıf ortamında nasıl anlatacaklarını ifade
etmeleri için konu anlatım kurgularını ve bu konu anlatımlarına uygun ders planlarını yazmaları istenmiştir. Konular programda yer alan kazanımlar doğrultusunda düzenlenip, uzman görüşleri ve alan yazın doğrultusunda incelenerek içerik geçerliği sağlanmıştır. Değerlendirmeler güvenilirliğin sağlanması adına biri uzman olmak üzere
iki kişi tarafından yapılmış ve değerlendirmeler arası uyum katsayısına bakılmıştır. Verilerin daha derinlemesine
incelenebilmesi adına ve ortaya çıkarılmamış yerlerin incelenmesi adına hazırlanan görüşme formlarıyla, beş öğretmen adayına yarı yapılandırılmış görüşme türü uygulanmıştır. Görüşme formları, dokümanlar doğrultusunda
saklı kalmış verilerin ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlanarak ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanarak
içerik geçerliği sağlanmıştır. Açık uçlu problemler ve üç açık uçlu soruların analizi içerik analizi ile, gözlem ve
görüşme formları ile öğretmen adaylarının hazırladıkları dokümanlar betimsel analiz ile analiz edilmiştir.
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, fizik öğretmen adaylarının gölge ve görüntü oluşumu konularında pedagojik alan
bilgisinin (PAB) alt bileşenlerinden olan strateji, yöntem ve teknik bilgilerini, PAB bağlamında incelemektir.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan örnek olay (durum) çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu bir
devlet üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören 28 öğretmen adayı ile aralarından, olasılık temelli olmayan
örneklem yöntemlerinden amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş, 5 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri doküman analizi, gözlem ve görüşmeden oluşan veri çeşitlemesi yöntemi ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının konuyu sunma yollarının incelenebileceği en iyi ortam olan sınıf ortamında, öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında, beş öğretmen adayının yarı yapılandırılmış gözlem yoluyla konu anlatımları gözlenmiştir. 28 Öğretmen adayına gölge ve görüntü oluşumu konularına göre alternatif kavramlarını ortaya çıkaracak problemler içeren
ve bu problemler doğrultusunda lise öğrencilerinde ortaya çıkacak alternatif kavramlara, bu yanılgıların kaynakları
ve giderilme yollarına dair bilgilerinin durumunu ortaya çıkaracak üç açık uçlu soruyu içerek kağıtlar dağıtılmıştır
ve bunları yanıtlamaları istenmiştir. Ayrıca, gölge ve görüntü oluşumu konuları dahilinde programda yer alan
kazanımlar doğrultusunda beş öğretmen adayına konular paylaştırılmış, bu konuları sınıf ortamında anlatır gibi
yazarak anlatmaları ve uygun ders planlarını hazırlamaları istenmiştir. Bu veri toplama araçlarından ortaya çıkmamış verilerin ortaya çıkması adına ve daha derinlemesine inceleme adına beş öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda, fizik öğretiminde benimsenen değişikliklerle, doğrudan aktarımdan
yapılandırmacı, yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğretim felsefesine geçilmesi; bu yeni felsefenin ve oluşturulan
yeni programları hayata geçirecek olan öğretmenlerin yeterliğinin belirlenmesine dair ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır.
Öğretmen yeterliğinin son zamanlarda PAB kavramı üzerinden incelendiği görülmüştür. Ülkemizde de yaklaşık
son yirmi yıldır araştırmaların PAB kavramını referans alındığına rastlanmıştır. Fizik eğitiminde nadiren rastlanan
bu çalışmaların daha fazla gerçekleştirilmesi yeni felsefenin ve yeni programın uygulayıcılarının ne kadar hazır
olduklarını belirleme ve bu doğrultuda düzenlemeler gerçekleştirme açısından önemli ve gerekli görülmüştür. Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar, oluşturdukları dokümanlar ve konu anlatımlarının gözlemleri sonucunda;
öğretmen adaylarının klasik yöntem olarak bilinen doğrudan anlatma yolunu sıklıkla kullandıkları, konulara özel
bir anlatım yolunu tercih etmedikleri ve bu durumu genellikle merkezi sınavlara uygun konu anlatma kaygısına
bağladıkları görülmüştür. Konu anlatımlarını öğrenme zorluklarına göre düzenlemedikleri gibi, konu dahilinde yer
alan bir kısmına öğretim programında da yer verilen öğrenme zorluklarından haberdar olmadıkları, genellikle konu
anlatımı öncesinde öğrenme zorlukları bakımından çalışmalar yapmadıkları, yanılgıların giderilmesine yönelik
genel cevaplar verdikleri ve yanılgıya özel bir yöntem hazırlayamadıkları görülmüştür. Teknolojik öğretim materyallerine hem konu anlatımları sırasında, hem planlamalarında genellikle yer vermedikleri görülmüştür.
Beklenen/Geçici Sonuçlar
Öğretmen adaylarının çoğunun, bir kısmı fizik öğretim programında da yer almış ve bir kısmı bir çok araştırma da
ortaya çıkmış yanılgılardan haberdar olmadıkları görülmüştür. Açık uçlu problemlerin devamı olarak yöneltilen
"ortaya çıkacak yanılgıları gidermek için neler yapılabilir?" sorusuna sıklıkla yanıt olarak ifade edilen, "deney
yapılmalı" ve "soru çözülmeli" ifadeleri; öğretmen adaylarının haberdar oldukları yanılgılara yönelik stratejiler
geliştirme ve yanılgıya özel çalışmalar hazırlama konusunda yetersiz olduklarını göstermektedir. Yanılgıların giderilmesi adına deney yapılması gerektiğini belirten öğretmen adaylarının nasıl bir deney seçilmesi gerektiğine,
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hangi yöntemin içinde ve nasıl bir zamanlama ile yapılması gerektiğine dair bir görüşüne rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının konu anlatım dosyaları ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yaptıkları konu anlatımları,
anlatım yolu olarak genellikle düz anlatımı seçtikleri görülmüştür. Görüşmeler sırasında düz anlatım yöntemini,
merkezi sınavlara hazırlama açısından en uygun yöntem olması nedeniyle tercih ettiklerini; diğer yöntemlerin hem
bu açıdan hem de ders sürelerinin yeterli gelmemesi nedeniyle tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarına seçtikleri yönteme alternatif olarak hangi yöntemin seçilebileceği sorulmuş; yine genellikle deneyle anlatılabilir gibi genel ifadelere rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunlukla alternatif anlatım yollarını uygulamadıkları, tercih etmedikleri, uygun bulmadıkları görülmüş; uygun alternatif anlarım yollarını ya da konuya ve öğrenme zorluklarına göre uyarlamayı çoğunlukla bilmedikleri sonucuna varılmıştır.
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Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kalkınma Sürecinde Azerbaycan Yükseköğretim Sisteminde Optimizasyon Gerekliliği
Doç. Dr. Yagut ALİYEVA - Dr. Sevinc ALİYEVA - Pınar VATANDAŞ
Problem Durumu
1. Problemin Dunumu Özgür bir toplumun temel taşlarından olan eğitim güçlü ve sağlıklı bir devlet yapısının da
temelidir. Küreselleşme ve demokratikleşme sürecinde eğitim sisteminin adaptasyon sorunu, yüksek öğretim kurumları ve öğrencileri üzerinde ekonomik, yönetsel ve toplumsal değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada, çağdaş Azerbaycan’ın eğitim sisteminde hakim olan belirgin çelişkilerden kaynaklanan problemlere
ışık tutması açısından toplumsal sorunların bir kısmından seçilen vaka çalışması yapılmıştır. Eğitim otoriteleri
devletlerin sosyal politikasının karakteristik özelliği olarak ekonomi, kültür ve insanların yaşam standartları alanında çok önemli ilerlemeler elde etmişler. Bu kanıtlanmış gerçeğe dayanarak, hayatın her alanındaki başarılı
gelişimi için Azerbaycan’daki çağdaş eğitim sisteminin organizasyonuna çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu önceliğin başarılı şekilde uygulanması için, sosyolojik içerik yönleriyle ve her şeyden önce, eğitim
sisteminin ve toplumun, görece bağımsız bir sistem olarak yükseköğretimin dikkatli bir entegre yaklaşımlı etkileşim çalışması da dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu karmaşık sorunun tüm yönlerini incelemek gerekir. Bugün
eğitimin temel amacı belirli bir dünya görüşünün oluşmasıdır. Yani idealler, değerler, maneviyat ve ahlak değişikliği, yeni bir düşünme biçimini ve kültürlerin ve yaşam şekillerinin sağlayabilir. Bugün toplumu anlayan eylemler
içeren, düşünce ve kültürlerin ve yaşam şekillerinin çeşitliliğini modernize eden modern dünyada yaşıyoruz. Onların faaliyetlerinin sonuçlarını gerçekleştirmek mümkün olabilir ve bu eylemler yeni bir yol içerir. Diğer bir deyişle, Azerbaycan'da eğitimin artık demokratik bir yönde dikkatle güncellenen küreselleşme süreçleri elde edilir.
Bu alanda birleşik bir teorik ve metodolojik, felsefi ve sosyolojik kavramları geliştirmek için bu görüşe ihtiyaç
vardır. Bu çalışmada ciddi bir sorun olarak görülen çağdaş Azerbaycan'ın yüksek öğrenim sisteminin optimize
işlemi gibi karmaşık ve zorlu bir problemin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Her şeyden önce bireysel
ihtiyaçlarını ve eğilimlerini karşılayan eğitimi sağlamak için, hümanizmin, demokratik fikirlere dayalı olacağı yeni
bir eğitim felsefesi oluşturmak gereklidir. Bu felsefenin özünde, kişinin ihtiyaçları, yetenek ve becerilerine dayalı
olarak eğitimin her türlüsünü seçebilme imkanı yatar. Azerbaycan toplumunda eğitimin ve yükseköğretimin güncel sorunları devletin sosyal politikaları arasında temel ve öncelikli konulardan biri olarak yer almaktadır. Devlet
politikası işte bu konuya, küreselleşme sürecinde eğitim ve yükseköğretimin güncel sorunlarına odaklanmaktadır.
Araştırma Yöntemi
2. Araştırmanın Yöntemi Çalışmada ana kaynaklar Azeri ve yabancı bilim insanlarının eserleridir. Monografik
yayınlar, basın, devlet istatistikleri ve gayri resmi kaynaklar değerlendirilmiştir. Çalışmanın çeşitli aşamalarında
bilimsel anlayışın temel teknikleri dahil sistemli analiz ve sentez yöntemleri kullanılmıştır. 1998-2014 yıllarında
yapılan somut sosyolojik araştırma malzemeleri analiz edilmiştir. Kullanılan sosyolojik yöntemler arasında anket,
gözlem ve belgesel analiz sayılabilir. Hâlihazırda Azerbaycan da uygulanmakta olan mevcut eğitim sistemi, demokrasideki gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir. Bu yenilenme, Ülkenin eğitim sistemindeki demokratikleşmeye yönelik içeriğin, uygulamada nasıl yapılacağına ilişkin yol ve yöntemlerin gösterilmesini de gerekli kılmaktadır. Eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi yöntemlerinden biri de eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetiminde, eğitim programlarının düzenlenmesinde, merkeziyetçilikten vaz geçilmesidir. Bu durum, Eğitim sisteminde yer alan organların bazı görevlerinin yerel organlara devredilmesi anlamına gelmektedir. Böylece eğitim
kurum ve kuruluşlarının idare edilmesinde, kararların kabul edilmesinde daha çok insanın katılımı sağlanmış olacaktır. Bütün Dünya da olduğu gibi, Azerbaycan eğitim sisteminin modernleştirilmesi sürecinde, insanı merkeze
allan (hümanist), insan ve toplum sevgisini ön plana çıkaran (hümanitarist) ve evrensel değerlere önem veren(beynelminel) bazı eğilimlerin ön plana çıktığı gözlenmektedir. Eğitim sürecinde Hümanistleşme ; eğitimin içeriğine
hümanist değerlerin dâhil edilmesi demektir. Yani eğitimi öyle bir sürece evirmek gerekiyor ki; bireylerin gelişim
sürecinde eğitim, onların evrensel değerlerle donanmış, manevi yönlerini de ihmal etmeyen, yabancılaşma sorununu ortadan kaldıran ahenkli (harmonik) bir yapıya bürünsün. Eğitim sürecinde Hümanitarlaştırma; insan medeniyetinin yarattığı kültüre ait maddi ve manevi unsurların bireyin kişiliğinde(şahsiyetinde) toplanması anlamına
gelmektedir. Buradan hareketle şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Sovyet eğitim sisteminde, toplumsal değişiklerin ana
kaynağı olarak, toplumsal gelişim ve değişimleri açıklayan, Sosyal-insani (humanitar) bilgiye yeteri kadar yer
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ayrıldığı görülmektedir. Eğitimin (Tahsilin) evrenselleşmesi (uluslararasılaşması) ise; öğretim programlarının içeriğinin değiştirilmesinde, uluslararası bilgi değişimini ve uluslararası işbirliğini gerektirmektedir.
Özet
Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kalkınma Sürecinde Azerbaycan Yükseköğretim Sisteminde Optimizasyon
Gerekliliği Anahtar kelimeler: yükseköğretim, optimizasyon, demokratikleşme, küreselleşme. 1. Problemin Dunumu Özgür bir toplumun temel taşlarından olan eğitim güçlü ve sağlıklı bir devlet yapısının da temelidir. Küreselleşme ve demokratikleşme sürecinde eğitim sisteminin adaptasyon sorunu, yüksek öğretim kurumları ve öğrencileri üzerinde ekonomik, yönetsel ve toplumsal değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, çağdaş
Azerbaycan’ın eğitim sisteminde hakim olan belirgin çelişkilerden kaynaklanan problemlere ışık tutması açısından
toplumsal sorunların bir kısmından seçilen vaka çalışması yapılmıştır. Eğitim otoriteleri devletlerin sosyal politikasının karakteristik özelliği olarak ekonomi, kültür ve insanların yaşam standartları alanında çok önemli ilerlemeler elde etmişler. Bu kanıtlanmış gerçeğe dayanarak, hayatın her alanındaki başarılı gelişimi için Azerbaycan’daki çağdaş eğitim sisteminin organizasyonuna çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu önceliğin
başarılı şekilde uygulanması için, sosyolojik içerik yönleriyle ve her şeyden önce, eğitim sisteminin ve toplumun,
görece bağımsız bir sistem olarak yükseköğretimin dikkatli bir entegre yaklaşımlı etkileşim çalışması da dahil
olmak üzere, ayrıntılı olarak bu karmaşık sorunun tüm yönlerini incelemek gerekir. Bugün eğitimin temel amacı
belirli bir dünya görüşünün oluşmasıdır. Yani idealler, değerler, maneviyat ve ahlak değişikliği, yeni bir düşünme
biçimini ve kültürlerin ve yaşam şekillerinin sağlayabilir. Bugün toplumu anlayan eylemler içeren, düşünce ve
kültürlerin ve yaşam şekillerinin çeşitliliğini modernize eden modern dünyada yaşıyoruz. Onların faaliyetlerinin
sonuçlarını gerçekleştirmek mümkün olabilir ve bu eylemler yeni bir yol içerir. Diğer bir deyişle, Azerbaycan'da
eğitimin artık demokratik bir yönde dikkatle güncellenen küreselleşme süreçleri elde edilir. Bu alanda birleşik bir
teorik ve metodolojik, felsefi ve sosyolojik kavramları geliştirmek için bu görüşe ihtiyaç vardır. Bu çalışmada
ciddi bir sorun olarak görülen çağdaş Azerbaycan'ın yüksek öğrenim sisteminin optimize işlemi gibi karmaşık ve
zorlu bir problemin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Her şeyden önce bireysel ihtiyaçlarını ve eğilimlerini karşılayan eğitimi sağlamak için, hümanizmin, demokratik fikirlere dayalı olacağı yeni bir eğitim felsefesi
oluşturmak gereklidir. Bu felsefenin özünde, kişinin ihtiyaçları, yetenek ve becerilerine dayalı olarak eğitimin her
türlüsünü seçebilme imkanı yatar. Azerbaycan toplumunda eğitimin ve yükseköğretimin güncel sorunları devletin
sosyal politikaları arasında temel ve öncelikli konulardan biri olarak yer almaktadır. Devlet politikası işte bu konuya, küreselleşme sürecinde eğitim ve yükseköğretimin güncel sorunlarına odaklanmaktadır. 2. Araştırmanın
Yöntemi: Çalışmada ana kaynaklar Azeri ve yabancı bilim insanlarının eserleridir. Monografik yayınlar, basın,
devlet istatistikleri ve gayri resmi kaynaklar değerlendirilmiştir. Çalışmanın çeşitli aşamalarında bilimsel anlayışın
temel teknikleri dahil sistemli analiz ve sentez yöntemleri kullanılmıştır. 1998-2014 yıllarında yapılan somut sosyolojik araştırma malzemeleri analiz edilmiştir. Kullanılan sosyolojik yöntemler arasında anket, gözlem ve belgesel analiz sayılabilir. Hâlihazırda Azerbaycan da uygulanmakta olan mevcut eğitim sistemi, demokrasideki gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir. Bu yenilenme, Ülkenin eğitim sistemindeki demokratikleşmeye yönelik
içeriğin, uygulamada nasıl yapılacağına ilişkin yol ve yöntemlerin gösterilmesini de gerekli kılmaktadır. Eğitim
sisteminin demokratikleştirilmesi yöntemlerinden biri de eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetiminde, eğitim
programlarının düzenlenmesinde, merkeziyetçilikten vaz geçilmesidir. Bu durum, Eğitim sisteminde yer alan organların bazı görevlerinin yerel organlara devredilmesi anlamına gelmektedir. Böylece eğitim kurum ve kuruluşlarının idare edilmesinde, kararların kabul edilmesinde daha çok insanın katılımı sağlanmış olacaktır. Bütün Dünya
da olduğu gibi, Azerbaycan eğitim sisteminin modernleştirilmesi sürecinde, insanı merkeze allan (hümanist), insan
ve toplum sevgisini ön plana çıkaran (hümanitarist) ve evrensel değerlere önem veren(beynelminel) bazı eğilimlerin ön plana çıktığı gözlenmektedir. Eğitim sürecinde Hümanistleşme ; eğitimin içeriğine hümanist değerlerin
dâhil edilmesi demektir. Yani eğitimi öyle bir sürece evirmek gerekiyor ki; bireylerin gelişim sürecinde eğitim,
onların evrensel değerlerle donanmış, manevi yönlerini de ihmal etmeyen, yabancılaşma sorununu ortadan kaldıran ahenkli (harmonik) bir yapıya bürünsün. Eğitim sürecinde Hümanitarlaştırma; insan medeniyetinin yarattığı
kültüre ait maddi ve manevi unsurların bireyin kişiliğinde(şahsiyetinde) toplanması anlamına gelmektedir. Buradan hareketle şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Sovyet eğitim sisteminde, toplumsal değişiklerin ana kaynağı olarak,
toplumsal gelişim ve değişimleri açıklayan, Sosyal-insani (humanitar) bilgiye yeteri kadar yer ayrıldığı görülmektedir. Eğitimin (Tahsilin) evrenselleşmesi (uluslararasılaşması) ise; öğretim programlarının içeriğinin değiştirilmesinde, uluslararası bilgi değişimini ve uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. 3. Beklenen/Geçici Sonuçlar:
Eğitim sadece ekonomi, bilim, kültür, vb. etrafındaki sosyal sistemleri birleştiren değil, aynı zamanda toplumun
gelişmesini ve umutlarını, her bireyin faaliyetlerini tayin eder. Sonuç olarak, eğitim sistemi sadece toplumsal hayatın yeniden üretimi değil, aynı zamanda ona metodoloji, beceri davranış oluşumu ve yaşama yeteneği ve insanlığa paylaşım için gerekli sosyal bir deneyim sağlar. Yeni koşullar altında - Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası
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uyarınca stratejik hedeflerin belirlenmesi ve Azerbaycan halkının ihtiyaçlarının karşılanması, uygar sivil toplumun
oluşturulması ve hukukun üstünlüğü oluşumunda aktif olarak katılmaya ihtiyaç vardır. Azerbaycan’da eğitimin ve
yüksek öğretimin güncel sorunları üzerine yapılan sosyolojik değerlendirmeye göre, toplum düzeni için devlet
sosyal politikalar üretmelidir. Araştırmanın sonuçları modern Azerbaycan eğitim sisteminin yüksek öğretiminin
optimalize edilmesi alanında istatistiksel fonu belli derecede genişletebilir. Teorik sonuçlar ve genelleştirmelerden
hem de yüksek okullarda eğitim ve yüksek öğretimin sorunları ile ilgili konularda, uzmanlık ve uzmanların hazırlanmasında kullanılabilir. Bununla birlikte ileri sürülen öneriler devletin sosyal politikalarında eğitim ve yüksek
öğretimin sorunları ile uğraşan uzmanlar için yararlı olacaktır. Kaynakça 1. Алиев Г.А. Речь президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече с молодёжью по случаю дня молодёжи
Азербайджана / Газета “Бакинский рабочий”, №24 (23954), 3 февраля, 2001 г. 2. Алиева С.Н.
Социологические основания оптимизации системы образования в Азербайджане. Дис…канд.соц.наук.
Баку, 2008. 3. Алиева С.Н. О некоторых актуальных вопросах оптимального реформирования системы
образования в Азербайджане в условиях трансформации общества (социологический анализ). //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. Москва, 2010.
№8, август. Изд. ООО «Институт Стратегических Исследований». с.385-388. 4. Алиева С.Н. О
реформировании системы образования в процессе глобализации. Материалы международной научнопрактической конференции 25-26 сентября 2011 г. // Глобализация как этап развития мирового
сообщества» Пенза-Сургут-Баку. Научно-исследовательский центр «Социосфера», 2011. c.63-66. 5.
Алиева С.Н. О путях оптимизации системы высшего образования. // «Вектор науки» Тольяттинского
государственного университета. Серия: Педагогика, Психология. № 4 (7), 2011. c.21-23. 6. Алиева С.Н.
Образование в Азербайджане: реформы и социальные проблемы. // Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная памяти профессора В.Т.Шапко «Актуальные проблемы социологии культуры,
образования, молодежи и управления». Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург. 28 февраля 2014. Том IY. с.11-15. 7. Бехтерова Н.П. О мозге человека.
СПБ., Алетейя, 1994. 8. Бреева Е.Б. Дети в современном обществе. М., Эдиториал УРСС, 1999. 9.
Конституция Азербайджанской Республики. Баку, 2003. 10. Колган С. Управление высшим образованием
в демократическом обществе // Из серии «Материалы о свободе», 2001, №5, 19 с. (Посольство США в
Азерб. Респ., EMBASSY of the USA, USIS). 11. Мирзаджанзаде А.Х. Этюды о гуманитаризации
образования. Б., 1993. 12. Maharramov A.M. Education and science in a globalized world. Constanta: Ex Ponto,
2006. 13. Pirməmmədov İ., Ağamalıyev R. Avropa Ali təhsil sisteminin inkişaf tendensiyaları: Boloniya prosesi
və Azərbaycan konteksti. B., 2004.
Beklenen/Geçici Sonuçlar
3. Beklenen/Geçici Sonuçlar Eğitim sadece ekonomi, bilim, kültür, vb. etrafındaki sosyal sistemleri birleştiren
değil, aynı zamanda toplumun gelişmesini ve umutlarını, her bireyin faaliyetlerini tayin eder. Sonuç olarak, eğitim
sistemi sadece toplumsal hayatın yeniden üretimi değil, aynı zamanda ona metodoloji, beceri davranış oluşumu ve
yaşama yeteneği ve insanlığa paylaşım için gerekli sosyal bir deneyim sağlar. Yeni koşullar altında - Azerbaycan
Cumhuriyeti Anayasası uyarınca stratejik hedeflerin belirlenmesi ve Azerbaycan halkının ihtiyaçlarının karşılanması, uygar sivil toplumun oluşturulması ve hukukun üstünlüğü oluşumunda aktif olarak katılmaya ihtiyaç vardır.
Azerbaycan’da eğitimin ve yüksek öğretimin güncel sorunları üzerine yapılan sosyolojik değerlendirmeye göre,
toplum düzeni için devlet sosyal politikalar üretmelidir. Araştırmanın sonuçları modern Azerbaycan eğitim sisteminin yüksek öğretiminin optimalize edilmesi alanında istatistiksel fonu belli derecede genişletebilir. Teorik sonuçlar ve genelleştirmelerden hem de yüksek okullarda eğitim ve yüksek öğretimin sorunları ile ilgili konularda,
uzmanlık ve uzmanların hazırlanmasında kullanılabilir. Bununla birlikte ileri sürülen öneriler devletin sosyal politikalarında eğitim ve yüksek öğretimin sorunları ile uğraşan uzmanlar için yararlı olacaktır.
Kaynakça
Kaynakça 1. Алиев Г.А. Речь президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече с
молодёжью по случаю дня молодёжи Азербайджана / Газета “Бакинский рабочий”, №24 (23954), 3
февраля, 2001 г. 2. Алиева С.Н. Социологические основания оптимизации системы образования в
Азербайджане. Дис…канд.соц.наук. Баку, 2008. 3. Алиева С.Н. О некоторых актуальных вопросах
оптимального реформирования системы образования в Азербайджане в условиях трансформации
общества (социологический анализ). // Актуальные проблемы гуманитар¬ных и естественных наук.
Журнал научных публикаций. Москва, 2010. №8, август. Изд. ООО «Институт Стратегических
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Исследований». с.385-388. 4. Алиева С.Н. О реформировании системы образования в процессе
глобализации. Материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2011 г. //
Глобализация как этап развития мирового сообщества» Пенза-Сургут-Баку. Научно-исследовательский
центр «Социосфера», 2011. c.63-66. 5. Алиева С.Н. О путях оптимизации системы высшего образования.
// «Вектор науки» Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, Психология. № 4
(7), 2011. c.21-23. 6. Алиева С.Н. Образование в Азербайджане: реформы и социальные проблемы. //
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора В.Т.Шапко
«Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления». Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург. 28 февраля 2014.
Том IY. с.11-15. 7. Бехтерова Н.П. О мозге человека. СПБ., Алетейя, 1994. 8. Бреева Е.Б. Дети в
современном обществе. М., Эдиториал УРСС, 1999. 9. Конституция Азербайджанской Республики. Баку,
2003. 10. Колган С. Управление высшим образованием в демократическом обществе // Из серии
«Материалы о свободе», 2001, №5, 19 с. (Посольство США в Азерб. Респ., EMBASSY of the USA, USIS).
11. Мирзаджанзаде А.Х. Этюды о гуманитаризации образования. Б., 1993. 12. Maharramov A.M. Education
and science in a globalized world. Constanta: Ex Ponto, 2006. 13. Pirməmmədov İ., Ağamalıyev R. Avropa Ali
təhsil sisteminin inkişaf tendensiyaları: Boloniya prosesi və Azərbaycan konteksti. B., 2004.
Anahtar Kelimeler
yükseköğretim, optimizasyon, demokratikleşme, küreselleşme.
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