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DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS’ UNDERSTANDING OF
INTEGRATED SCIENCE PROCESS SKILLS

Esin MERAL KANDEMİRa ve Hülya YILMAZb
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Özet
Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde ilköğretim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilimsel
süreç becerileri düzeyini belirlemek ve bu düzeyi, cinsiyet, mezun olunan bölüm, meslekte hizmet
süresi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma İzmir ili metropol ilçelerde (Bornova, Çiğli, Bayraklı,
Buca, Gaziemir, Konak) çalışan 428 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama aracı
olarak Burns, Okey ve Wise’ın (1985) geliştirdiği, Bahar ve Ateş’in (2002) Türkçeye uyarladığı 36
çoktan seçmeli sorudan oluşan ‘Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi’ (TIPS II) kullanılmıştır.
Testin sınıf öğretmenlerine uygunluğu için güvenirlik çalışmaları yapılmış, çalışma sonucu Alpha
değeri 0,80 bulunmuştur. Araştırma sonucunda çalışma grubunu oluşturan 428 sınıf öğretmeninin üst
düzey bilimsel süreç becerileri seviyesi orta düzeyde bulunmuştur. Bayan öğretmenlerin üst düzey
bilimsel süreç becerileri düzeyi erkek öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırma
bulguları mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin üst düzey bilimsel süreç becerileri seviyesinin 20 yıl ve
üstü kıdeme sahip öğretmenlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen ve teknoloji programı, fen eğitimi, bilimsel süreç becerileri, sınıf öğretmenliği
Abstract
The purpose of this study is to determine the level of science process skills among techers who are
working in İzmir province primary schools and to study this level according to gender, department
and work experience. This study was made among 428 teachers working in İzmir province chief
towns (Bornova, Çiğli, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Konak, Karşıyaka, Narlıdere, Seferihisar, Güzelbahçe
). Composed of 36 multiple choice questions, Test of Integrated Process Skills II (TIPS II) which was
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developed by Burns, Okey and Wise (1985) and adapted by Bahar and Ateş, was used as a data
gathering tool. The study for the test’s compability to class teachers was done and the study’s Alpha
result was found 0,80 The results are: It can be said that the 428 class teachers composing the study
group’s science process level is medium. Compared to male teachers, the female teachers’s science
process levels are higher. Science process levels of newly started teachers is higher than 20 years and
more experienced teachers.
Keywords: Science and technology program, science education, science process skills, class teacher

Giriş
Her toplum devamını sağlayabilmek için insanlarına bir yandan kültürünü benimsetmeye,
bir yandan da bu kültürü üyesi bulunduğu dünya toplumundaki ilerlemelere ayak
uyduracak biçimde geliştirebilecek davranışlar kazandırmaya çalışır (Çilenti, 1988). İçinde
yaşadığı evreni merak eden sorgulayan araştıran sorularına cevap bulan bilim insanları
sayesinde çığ gibi büyüyen bilimsel bilgilerin ışığında hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler
toplumun ihtiyaçlarını da değiştirmektedir. Bilgi ve teknoloji çağı olarak tanımlanan bu
süreç kendine ayak uydurabilen, katkı sağlayabilen, değiştiren ve dönüştüren, yenilikçi,
yaratıcı bireyler beklemektedir. İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı: Bilimsel bilginin
katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve teknolojinin
etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve
teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol
oynadığını ifade etmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı (2005),gelişmiş ülkeler başta
olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma
çabası içinde olduğunu belirtmiştir.
Fen öğretiminde bilimsel süreç becerileri temelli öğrenme gerekliliği ilk defa Amerika
Birleşik Devletleri’nde Rusya’nın 1957 yılında uzaya Sputnik uzay aracını göndermesiyle
hissedilmiştir (Demir, 2007: 21). Bilim ve teknolojideki rekabet ruhu Amerika’nın eğitim
sisteminde değişime gitmesine neden olmuştur. Amerika’da eğitim-öğretim programlarının
yeniden yapılanma süreci hızlandırılmış ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin
yanı sıra bilgi edinme yollarının da öğretilmesinin gerekliliği savunulmuştur (Ayas, Çepni
ve Akdeniz, 1994). Robert Gagne’nin (1965) bilimsel süreç becerilerini ele alan çalışmalarını
Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği Derneği’ne (AAAS) sunması, o dönemden sonraki
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öğretim programlarının geliştirilmesinde, fen öğretiminde ve fen öğretimine yönelik yapılan
bilimsel araştırmalar üzerinde etkili olmuştur (Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007).
Gagne (1965), fenin süreç olarak ele alınması gerektiğini ileri sürmüş, S-APA (Science A
Process Aproach) adını verdiği programda, pratik deneyimlerle yaparak yaşayarak öğretime
önem vermiştir. Bu programla fen konularının bilgi birimleri şeklinde aktarımı değil,
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır (Padilla, Okey ve Gerrard,
1984).
ABD’de Gagne’nin öğrenme teorisiyle, İngiltere’de, Piaget’in öğrenme teorisindeki öğrenci
merkezli, “aktif öğrenme” kavramlarının birleşmesiyle oluşturulan yeni öğretim programları
diğer ülkelerin fen eğitimi programlarını da olumlu yönde etkilemiştir (Adey ve Harlen,
1986: 708). Ülkemizde de ilköğretim I. kademede uygulanan Fen dersi, Türkiye’de 2004
yılında Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla yeniden yapılandırılarak adı Fen ve
Teknoloji dersi olarak değiştirilmiş, 2005 eğitim öğretim yılında uygulamaya girmiştir. Bu
programda kazanımlar yedi öğrenme alanı başlığı altında toplanmıştır. Bu öğrenme
alanlarını Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren, FenTeknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), Tutum ve Değerler
(TD) oluşturmaktadır (MEB, 2005). Bu öğrenme alanlarından bilimsel süreç becerileri diğer
kazanımların tabanını oluşturmaktadır. Yeni programın bireysel farklılıkları dikkate alarak
her öğrenciye bilimsel okuryazar olma davranışı kazandırma amacını gerçekleştirmesi için
öğrencilerin bilim adamı gibi bilimsel araştırma sürecinde kullanılan becerileri kazanmış
olması gerekmektedir (MEB, 2005).
Bilimsel araştırmayı öğretmek için en uygun ders Fen dersleridir (Bağcı-Kılıç, 2004; akt.
Şimşekli ve Çalış, 2008). İlköğretim sürecinde çocuğun çevresini, doğal olayları, bilimsel
gelişmeleri, temel kavramlarla, ilkelerle ve genellemelerle öğrendiği; buna bağlı olarak
bilimsel yöntem süreciyle problem çözme becerilerini kazandığı derslerin başında fen dersi
gelmektedir (Kaptan,1999). Bu nedenle Fen dersleri planlanırken olgusal bilgilerin yanında
bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine de önem verilmelidir.
Jaus (1975) "Fen eğitiminin önemli bir amacı, çocukların bilimsel süreç becerisi yetkinliği
geliştirmek ise, bu hedefe doğru mantıklı ilk adım, bu becerileri kazanmış öğretmenler
üretmektir" sözüyle programın istediği öğretmen özelliğini vurgulamıştır (Bluhm, 1979: 445).

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

3

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Blosser (1975) öğrencilerin gelecekteki başarısı için bir öğretmenin en önemli katkısının,
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini öğrenmesi ve kullanmasını sağlamaya yönelik eğitim
yapması olduğuna inanıyordu. Hz. Ali’nin eğitimin ve eğitimcinin önemini vurguladığı
‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ sözü dikkate alındığında, öğrencilerine
hayatları boyunca kullanacakları bilimsel süreç becerilerini kazandıran öğretmenlerin eğitim
sistemindeki yeri ve önemi kolaylıkla anlaşılabilir.
Downing ve Gifford (1996) bilimsel süreç becerileri yüksek olan öğretmen adaylarının
sınıfta fen derslerinde daha aktif oldukları ve daha üst düzey sorular sordukları sonucu ile
öğretmen adaylarının yanında sınıf öğretmenlerinin de araştırmalarda örneklem olması
gerekliliğini ortaya koymuştur.

Fen öğretiminde başarının artması için öğretmenlerin

bilimsel süreç becerilerine sahip olması gerekir. Sadece bu becerilere hâkim olan
öğretmenler, bu becerilerini öğrencilerine geçirebilir (Funk, Fiel, Okey, Jaus ve Sprague,
1985; akt. Dowling ve Filer, 1999).
Eğitim kalitesini artırmada önemli olan sınıf öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri düzeyi,
yapılan araştırmalara çok fazla konu edilmemiştir. Alanyazın incelendiğinde sınıf
öğretmenleriyle yapılan çalışmaların azlığı açıkça görülmektedir. Ercan’ın (2007) sınıf
öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile ilgili Uşak ili örnekli yüksek lisans tezi,
alanda yapılan az sayıda çalışmadan biridir. Sınıf öğretmenlerin iş yükünün fazla olması ve
çalışmalara zaman ayrılmaması durumunda veri toplayamama ihtimali bunun nedeni olarak
görülebilir. Daha çok öğretmen adayları ile çalışılmıştır ( Germann, 1994; O’Brien ve Peters,
1994; Downing ve Gifford, 1996; Ateş ve Bahar, 2002; Kürüm, 2002; Kökdemir, 2003; Sittirug,
1997; Şaşmaz, Ören ve Tatar, 2006; Ateş, 2005; Demir 2007; Türkmen ve diğerleri, 2006).
Öğretmen adayları ile çalışmanın bilimsel süreç becerilerini kazandırmada önlem ve erken
tedavi niteliğinde olduğu düşünülerek sayıca fazla olması olasıdır. Fakat hizmette olan
öğretmenlerin bilimsel süreç beceri düzeyleri ve buna etki eden değişkenlerin neler olduğu
araştırılması gereken bir konudur.
Bu çalışma sınıf öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri düzeyleri ve bu düzeye etki eden
değişkenlerin neler olduğu sorusuna cevap aramak için yürütülmüştür. Ülkemizdeki
çalışmalar incelendiğinde, bu alanda yapılmış çalışmaların sınırlılığı ile ilgili bulgu, bu
çalışmanın alanyazını güçlendirmede katkı sağlayacağına yönelik inancı güçlendirmektedir.
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Ayrıca çalışmanın bulgularının bu alanda çalışan öğretmenlere, program geliştirmecilere ve
eğitim politikacılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilimsel Süreç Becerileri
Bilimsel süreç becerileri öğrencilere eğitimciler tarafından kazandırılması gereken en önemli
ürünlerden biridir (Germann, 1989). Bu becerilerin neden bu kadar önemli olduğunu
anlamak için, bu kavramı ilk olarak ele alan Gagne’nin bilimsel süreç becerilerine nasıl bir
anlam yüklediğini bilmek gerekir. Gagne (1965: 145), tümevarım yaklaşımıyla ele aldığı
bilimsel sorgulamayı (araştırma) fen eğitiminin en temel hedefi olarak görmektedir.
Gagne’ye göre bilimsel sorgulama; düşünmeyi zorunlu kılan her bir yeni fenomen için
gerçekleştirilen problem çözme yaklaşımı ile karakterize edilmiş bir dizi aktivitedir. Her
düşünme, dikkatli olarak yapılan sistematik gözlemlerle başlar. İlerleme içinde ölçmelerin
dizayn edilmesi gereklidir ve gözlemlenenlerle çıkarım yapılanlar arasındaki fark açık olarak
belirlenmelidir. Gagne’ye göre öğrencilerin bilimsel araştırma için gerekli olan ön koşul
kavramsal bilgi ve ilkeleri öğrenmeleri onların bilimsel süreç becerileri yeterliliklerine
bağlıdır. Bu becerileri kazanmaları için ise bilimi anlamaları ve deney yapmaları gereklidir
(Finley, 1983: 48:Akt. Demir,2007:8 ).

Alanyazın incelendiğine bilimsel süreç becerilerinin birçok araştırmacı tarafından
tanımlandığı görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

Gagne’ye göre bilimsel süreç becerileri, bilimsel sorgulama sürecinin temelidir. Bu beceriler
tümevarım yaklaşımıyla geçerli çıkarımlar yapmak için ihtiyaç duyulan kavram ve ilkelerin
öğrenilmesinde gerekli olan genellenebilir entelektüel becerilerdir. Bu becerileri farklılaştıran
üç özellik:
1- Her bir işlem (süreç) bütün bilim adamları tarafından kullanılan ve herhangi bir fenomeni
anlamak için uygulanabilen özel bir zihinsel beceridir.
2- Her bir işlem öğrencilerin öğrenebileceği şekilde bilim adamlarının davranışlarını
tanımlayabilir.
3- İşlemler farklı konulara genellenebilir (uygulanabilir) ve günlük hayatta karşılaşılan
problemlerde mantıksal düşünmeye katkı sağlayabilir (Finley, 1983: 48: Akt., Demir,2007:
10).

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

5

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Gagne’nin görüşlerini referans alarak geliştirilen S-APA (Science-A Process Approach)
programında da bilimsel süreç becerileri; bilim adamlarının doğru davranışlarını yansıtan,
pek çok bilimsel disipline uygun ve geniş anlamda transfer edilebilir beceriler olarak
tanımlanmıştır (Padilla ve diğerleri, 1984: 277).

2005 yılı İlköğretim Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programında ise bilimsel süreç becerileri,
bilgi oluşturmada, problemler üzerine düşünmede ve sonuçları formüle etmede
kullandığımız düşünme becerileri olarak tanımlanmıştır. Bu beceriler, bilim adamlarının
çalışmaları sırasında kullandıkları becerilerdir. Bu önemli becerileri öğrencilere kazandırarak
onların kendi dünyalarını anlamalarına, öğrenmelerine yardımcı olunabilir (Fen ve Teknoloji
Dersi Öğretim Programı, 2005: 42).
Farklı şekillerde tanımlanan bilimsel süreç becerileri çok farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.
Aşağıda bu sınıflamalardan bazıları yer almaktadır.

AAAS, S-APA’da bilimsel süreç becerilerini, temel ve bütünleştirilmiş (integrated) olmak
üzere iki grupta tanımlamıştır. Temel bilimsel süreçler, gözlem yapma, sınıflama, verileri
kaydetme, ölçüm yapma, uzay/zaman ilişkilerini kullanma, sayıları kullanma, sonuç çıkarma
ve tahmin yapmadır. Bu beceriler daha karmaşık beceriler olan bütünleştirilmiş süreç
becerilerini (değişkenleri değiştirmek ve kontrol etmek, verileri yorumlamak, hipotez
kurmak, operasyonel tanımlama verileri kullanma ve model oluşturma ve deney yapmak)
öğrenmeye temel sağlar (Esler, 1977; Padilla ve Okey, 1984; Akt., Tan ve Temiz, 2003:91).

Fen ve Teknoloji programına göre (2004) bilimsel süreç becerileri: Planlama ve başlama (1.
Gözlem 2. Karşılaştırma-Sınıflama 3. Çıkarım yapma 4. Tahmin 5. Kestirme 6. Değişkenleri
belirleme), yapma (7. Deney tasarlama 8. Deney malzemelerini ve araç-gereçleri tanıma ve
kullanma 9. İşe vuruk tanım yapma 10. Ölçme 11. Verileri kaydetme 12. Veri işleme ve
model oluşturma), analiz ve sonuç çıkarma (13. Yorumlama ve sonuç çıkarma 14. Sunma)
olmak üzere üç alt boyuta ayrılmıştır.
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Çalışmada bilimsel süreç becerileri S-APA Programının sınıflaması temele alınarak
sınıflandırılmıştır. Bilimsel süreç becerileri, temel ve bütünleştirilmiş olmak üzere iki grupta
yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerine uygulanan test bütünleştirilmiş bilimsel süreç
becerilerini içermektedir.

Temel beceriler, gözlem yapma, sınıflama, verileri kaydetme, ölçüm yapma, uzay/zaman
ilişkilerini kullanma, sayıları kullanma, sonuç çıkarma ve tahmin yapmadır. Bu beceriler
daha karmaşık beceriler olan bütünleştirilmiş süreç becerilerinin (değişkenleri değiştirmek
ve kontrol etmek, verileri yorumlamak, hipotez kurmak, operasyonel tanımlama verileri
kullanma ve model oluşturma ve deney yapmak) temelini oluşturur. Temel bilimsel süreç
becerileri zihnin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu beceriler daha üst seviyedeki
becerilerin kazanılmasına zemin hazırlar. Öğrencilerin bütünleştirilmiş bilimsel süreç
becerilerine hâkim olmaları için, öncelikli olan temel bilimsel süreç becerilerini kazandırmak
gerekliliğidir. Bu temel becerilerle öğrenciler, nesneleri ve olayları gözlemlemek için
duygularını kullanır ve bu gözlemlerin örneklerini ararlar. Benzerlikler ve farklılıklar
arayarak yeni kavramlar oluşturmak için sınıflandırma yaparlar. Sözel ve yazılı olarak ne
bildikleri ve ne yapabilecekleri konusunda birbirleriyle iletişim kurarlar. Nesneleri ve
olayları tanımlamak için ölçme yaparlar. Gözlem sonuçlarına yönelik önceden tahminlerde
bulunurlar, gözlem ve ölçme sonuçlarına dayalı olarak yaptıkları çıkarımları açıklarlar
(Rezba ve diğerleri, 1995: 1; Akt., Demir, 2007: 14).

Bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri, temel süreç becerilerine göre daha derin düşünme
düzeyi gerektiren becerilerdir (Tatar, 2006).

Temel süreç becerileri kazanılmadan

bütünleştirilmiş süreç becerileri kazanılamaz. Çünkü bütünleştirilmiş bilimsel süreç
becerileri temel becerilere göre daha karmaşıktır.

Yaparak tanımlama operasyonel tanımlama ya da işlevsel tanımlama kavramlarıyla da ifade
edilebilmektedir.

Yaparak

tanımlama,

öğrencilerin

kavramların

formal

tanımlarını

ezberlemek yerine, kendi tecrübe ve gözlemlerinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda,
kendi tanımlarını oluşturmalarıdır (Abruscato, 2004;Kaptan ve diğerleri, 2007: 19: Akt.,
Demir, 2007: 18).

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

7

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Hipotez kurmak, doğru olduğu düşünülen düşünce ve tecrübelere dayalı test edilebilir
ifadeler kurmaktır. Hipotezi oluştururken öğrenci tam geliştirilmemiş ve test edilebilir bir
ifadede bulunur. (Arthur,1993. akt: Tatar, 2006). Hipotez kurma kısaca çocukların bilimsel
aktivitelerinde ihtiyaç duydukları “deneme niteliğinde, kesin olmayan açıklama önermeleri”
olan biçimsiz ifadeler kurulması olarak tanımlanan önemli bir süreçtir.
Değişken, nesne veya olayların değişebilir özellikleridir. Değişkenleri tanımlama ise
araştırmayı etkileyebilecek bütün faktörlerin belirlenmesidir. Bu süreç farklı koşullarla
değişen veya sabit kalan bir olayın elemanlarının ya da bileşenlerinin özelliklerini tanımayı
içerir. Değişkenleri belirlemek, deneyi etkileyebilecek bütün etkenleri ifade etmektir.
Değişkenleri belirleme süreci deney yapmada merkezi bir role sahiptir (YÖK/ Dünya
Bankası, 1997).
Verileri yorumlama veriler üzerinde mantıklı düşünülerek sonuçlar çıkarılmasıdır Verileri
yorumlarken o verilerden ne anladığımızı belirtiriz (Soylu, 2004: 22-24; Kılıç, 2002; Temiz,
2001: 33-41). Verilerin yorumlanmasında ilk olarak, ulaşılmak istenilen bilgilere karar
verilmelidir. Karar alma süreci ise temel anlamda araştırmada kurulan hipotezlere bağlıdır.
Hipotezler doğrultusunda toplanan verilerin bilgisayar ve hesap makinesi gibi araçlarla
görsel formlara (grafik, tablo) dönüştürülmesi verileri yorumlamayı kolaylaştırır (Demir,
2007: 20). Örneğin bir mumun ısınarak erimesi, grafikle, şekille, üç boyutlu bir modelle,
görüntü kaydıyla gösterilmesi verilerin yorumlanmasını kolaylaştırır (Çepni ve diğerleri,
1996: 37).
Deney yapma; değişkenleri değiştirme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç diğer tüm
süreçlerle birleşir (Temiz, 2001). Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi’nin sentez basamağına
karşılık gelen deney yapma, üst düzey düşünme becerilerini gerektirir. Deney merakla
baslar, merak edilen konu hakkında sorular sorulur. Sorular bazen hipotez seklinde de
yazılabilir. Konudaki kavramlar konu içerisindeki objelerin ya da olayların gözlem ve
deneyimlerle operasyonel tanımlaması yapılır. Daha sonra değişkenler belirlenir ve hangi
değişkenin değiştirileceği, hangi değişkenin kontrol edileceğine karar verilir. Bu aşamadan
sonra deneyin nasıl yapılacağına ve ne tür veri toplanılacağına karar verilir. Deney
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uygulanır ve veriler elde edilir. Deney bittikten sonra veri ve gözlemler kaydedilir, sonuçlar
oluşturulan soru veya hipotez aracılığıyla analiz edilir, düzenlenir ve yorumlanır. Son olarak
da araştırmanın sonuçları diğer kişilerle paylaşılır (Martin, 1997 ).
Yöntem
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri seviyesi ve bu seviyeyi etkileyen
değişkenlerin belirlenmesi amaçlandığından, araştırma betimsel nitelikte olup, tarama
modelinde desenlenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ve halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırmaya konu olan olay, birey
ya da nesne, kendi koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi
bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2005).

Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini İzmir’e bağlı merkez ilçelerde (Bornova, Buca, Çiğli, Bayraklı,
Gaziemir,

Karşıyaka,

Konak,

Güzelbahçe,

ve

Narlıdere)

çalışan

öğretmenler

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise evrenden ulaşılan testi cevaplamaya
gönüllü 428 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Çalışma grubunun 108’i (%25,2) erkek, 320’si (%74,8) kadınlardan oluşmaktadır. Çalışma
grubunu 216’sı (%50,5) sınıf öğretmenliği, 41’i (%9,6) sınıf öğretmenliği bölümü hariç eğitim
fakültesinin her hangi bir bölümü, 90’ı (%21,0) fen alanıyla ilgili bölümlerden biri, 71’i
(%16,6) sosyal bilimlerle ilgili bölümlerden biri, 10’u (%2,3) diğer bölümlerden (deri işleme,
mobilya tasarım gibi) mezun olan öğretmenlerden oluşmaktadır.
Çalışma grubunu 10’u (%2,3) 0-5 yıl, 50’si (%11,7) 6-10 yıl, 259’u (%60,5) 11-20 yıl, 109’u
(%25,5) 21 yıl ve üstü, görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları
Bu bölümde öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri düzeyini belirleyebilmek için kullanılan
Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve öğretmenlerin demografik bilgileri için kişisel
bilgi formuna yer verilmiştir.
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Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi
Öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerini belirleyebilmek için Burns, Okey ve Wise (1985)
tarafından lise ve öğretmen yetiştiren programlarda okuyan öğrencilerin deneysel yöntem
yeteneklerini ölçmek için geliştirilen Test of Integrated Process Skills II (TIPS II)
kullanılmıştır. Bu testte, üst düzey bilimsel süreç becerilerini (değişkenleri tanımlama ve
kontrol etme, hipotez kurma, yaparak tanımlama, grafik oluşturma ve yorumlama ile deney
yapma) ölçmeye yönelik 36 çoktan seçmeli test maddesi bulunmaktadır. Testin örnek
soruları Ek 1’de verilmiştir.
Testin orijinal versiyonunun güvenirlik değeri Burns, Okey ve Wise (1985) tarafından
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanarak yapılmış ve Alpha değeri 0,86
bulunmuştur. Türkçeye uyarlama çalışmaları ise Ateş ve Bahar (2002) tarafından test
yarılama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Test, 203 kişiden oluşan bir gruba ön test olarak
uygulanmış ve puanlanmadan önce ikiye ayrılarak A ve B formları oluşturulmuştur. A ve B
formları oluşturulurken her alt ölçekte yer alan toplam soru sayısının yarısının A formunda
diğer yarısının da B formunda olmasına özen gösterilmiştir. A ve B formları arasındaki
korelasyon katsayısı (r) 0.60 olarak hesaplanmıştır. Testin bütününe ait güvenirlik katsayısı
ise Spearman-Brown düzeltme formülü kullanılarak 0.74 bulunmuştur.
Testin sınıf öğretmenlerine uygunluğunun ölçülmesi için veri toplama aracının güvenirlik
çalışmaları yapılmıştır. İzmir Bornova ilçesinde çalışan 100 gönüllü sınıf öğretmeni ile
2009/2010 yaz seminer döneminde pilot uygulama yürütülmüştür. Testin güvenirlik analizi
için alpha yöntemi (Cronbach Alfa Katsayısı) kullanılmıştır. Başarı testi (seçeneklerin 1, 0
şeklinde puanlandığı) türü ölçeklerde Alpha değeri; KR-20 ile hesaplanan güvenilirlik
katsayısına

denk

gelmektedir.

Hesaplanan

değer,

çok

küçük

küsuratlarda

farklılaşabilmektedir (Akdağ, 2011) .
Uygulama sonucu testin Alpha değeri 0,80 olarak bulunmuştur. Araştırma için kullanılacak
olan test oldukça güvenilirdir. Her bir maddenin madde-test ( toplam) korelasyon kat
sayılarına bakılmıştır. Bu korelasyon katsayısı madde ayırıcılık indisine eşittir (Akdağ, 2011).
Burada korelasyon katsayısı 0,20 ‘nin altına düşenler elenir. Fakat TIPSS II testinin 36
maddesi için de korelasyon kat sayısı yüksek bulunmuştur. Testin her bir maddesinin ayrı
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ayrı silinmesinin güvenirliği artırıp artırmadığını bulmak için ‘soru silinirse güvenirlik
katsayısına’ bakılmıştır. Silindiğinde testin güvenirliğini daha da yükseltecek madde
bulunmamıştır. Hiç bir maddelerin korelasyon katsayısı 0,80’ den yüksek bulunmamıştır.
Böylece testin orijinalliği bozulmamış testten hiçbir soru çıkartılmamıştır. Test 36 madde
olarak kullanılmıştır. Testin sınıf öğretmenleriyle çalışmaya uygun olduğu kararlaştırılmıştır.
Demir’in (2006) sınıf öğretmenleri adaylarıyla, Downing ve Filer’in (1999) ilköğretim
öğretmen adaylarıyla, Downing ve Gifford’un (1996) ilköğretim öğretmen adaylarıyla,
Lee’nin (1993) Farklı Fen Altyapılarına Sahip Öğretmen Adaylarıyla, Strawitz’in (1989)
bayan öğretmen adaylarıyla, Ercan’ın (2007) sınıf öğretmenleriyle yaptığı araştırmalarda veri
toplama aracı olarak TIPS II testi kullanılmıştır.
Çalışma, testin güvenilir ve geçerli olduğu bilindikten sonra daha büyük örneklemle devam
etmiştir. Uygulama 428 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Güvenirlik bulguları benzer
çalışmaların güvenirlik değerleriyle karşılaştırılmıştır. Aşağıda testin alt boyutlarının
güvenirlik değerleri; testin orijinal versiyonu ve Türkçe ‘ye uyarlanan versiyonu güvenirlik
değerleri ve testin güçlüğü değerleri verilmiştir.
Tablo 1. TIPS II orijinal versiyonu, Türkçeye uyarlama çalışması ve bu araştırma sonuçlarına
göre elde edilen güvenirlik değerleri
Boyutlar

Bölümdeki
Madde Sayısı

Orijinal
Versiyonu C.
Alpha (Burns
vd.)

Türkçeye
Uyarlama S.Brown (Ateş
vd.)

Mevcut
Çalışma
C.Alpha

Testin
Güçlüğü

1. Değişkenleri belirleme
ve kontrol etme

12

0,57

-

0,75

0,62

2. Yaparak tanımlama

6

0,62

-

0,74

0,59

3. Hipotez kurma

9

0,65

-

0,69

0,67

4. Veri analizi ve grafik
çizme

6

0,64

-

0,71

0,77

5. Deney yapma

3

0,49

-

0,74

0,70

36

0,86

0,74

0,77

0,66

Tüm Test
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Testin güçlük indeksine bakıldığında ise öğretmenlerin en zayıf oldukları boyutun 0,59 ile
“yaparak tanımlama” olduğu, en başarılı oldukları alt boyutların ise “deney yapma” ve
“veri analizi ve grafik çizme (0,70-0, 77) olduğu görülmektedir. TIPS II’ nin genel toplam
güçlük düzeyi ise 0,66 bulunmuştur. Testin genel anlamda kolay olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin kişisel bilgilerine ulaşmak amacıyla hazırlanan bilgi formu test ile birlikte
sunulmuştur. Kişisel bilgi formunda, araştırmanın bağımsız değişkenlerine (cinsiyet, mezun
olduğu bölüm ve meslekte hizmet süresi) yönelik sorular yer almaktadır.
Araştırma verilerinin analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.00 paket programı
kullanılmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdikleri doğru cevaplar “1”, yanlış ve boş cevaplar
ise “0” olarak kodlamıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Öğretmelerin
kişisel bilgileri olan cinsiyet, mezun olunan bölüm, meslekte hizmet süresi değişkenlerine ait
veriler de sayısal olarak kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Hesaplamalar
öğretmenlerin

sorulara

verdikleri

doğru

cevaplar

üzerinden

gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerin doğru cevapları TIPS II ‘nin tümü ve alt boyutları için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.

Tüm

istatistiksel

işlemler

hesaplanan

toplam

puanlar

üzerinden

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular için ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Bu bulgular ve yorumlar bölümünde tablolar halinde verilmiştir.
Öğretmenlerin kişisel özelliklerinin bilimsel süreç becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık
oluşturup oluşturmadığı ise, iki değişkenli olan özellikleri için “t”, ikiden fazla olan
özellikler için ise “ANOVA” ( Tek Yönlü Varyans Analizi) testleri ile analiz edilmiştir.
ANOVA testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunması durumunda ise farkın
kaynağı Scheffe testi belirlenmiştir.
Bulgular
Bu bölümde, sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri düzeyine ilişkin elde edilen
bulgular tablolar halinde verilmiştir. Tablolaştırılan sonuçlar yorumlanmıştır.
Bulguların verilmesinde su sıralama izlenmiştir;
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1. Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri düzeylerine ilişkin bulgular
2. Öğretmenlerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin bağımsız değişkenler açısından
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi Sonuçlarına İlişkin Bulgular
Bu bölümde öğretmenlerin üst düzey bilimsel süreç becerileri testinden elde ettikleri
sonuçların analizleri tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. İlk olarak öğretmenlerin
testten aldıkları sonuçların ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Bu değerler
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğretmenlerin üst düzey bilimsel süreç beceri düzeylerine ilişkin ortalama ve
standart sapma değerleri
TIPS II

N

Madde

Ort.

SS

Sayısı
1. Değişkenleri
belirleme ve kontrol
etme
2. Yaparak tanımlama

428

12

7,48

2,33

428

6

3,55

1,55

3. Hipotez kurma

428

9

6,03

1,85

4. Veri analizi ve
grafik çizme

428

6

4,62

1,38

5. Deney yapma

428

3

2,09

0,90

TIPS II Genel Toplam

428

36

23,77

6,02

Öğretmenler toplamda 6 puan olan “veri analizi ve grafik çizme” boyutunda ortalama 4,62
puan alarak en yüksek başarıyı göstermişlerdir (%77). Bu boyutu, toplamda 3 puan olan
“deney yapma” boyutunda alınan 2,09 puan (%70) izlemektedir. Öğretmenler toplam 9 puan
olan “hipotez kurma” boyutunda 6,03 puan (%67)

, 12 puanlık “değişkenleri belirleme ve

kontrol etme” alt boyutunda ortalama 7,48 puan (% 62) puan alarak orta derecede başarı
göstermişlerdir. 6 puanlık “Yaparak tanımlama” boyutunda ise 3,55 (% 59) puan alarak en
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düşük başarıyı göstermişlerdir. Toplamda ise 36 soruluk testten aldıkları puanların
ortalaması 23,77 bulunuştur.
Öğretmenlerin TIPS II’den 23,77 ortalamaya sahip olmaları ,% 66 düzeyde başarılı oldukları
anlamına gelmektedir. Bu da öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri düzeylerinin orta
seviyede olduğu sonucunu ortaya çıkarır.
Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Beceri Testinden Elde Ettikleri Sonuçların Bağımsız
Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
Bu bölümde öğretmenlerin üst düzey bilimsel süreç becerileri testinden elde ettikleri
sonuçların “cinsiyet, mezun olunan bölüm ve meslekte hizmet süresi” değişkenleri açısından
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 3. Öğretmenlerin BSB düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre t testi ile karşılaştırılması
TIPS II

Cinsiyet

N

1. Değişkenleri belirleme
ve kontrol etme

Erkek

108

Kadın

320

Toplam
2. Yaparak (işevuruk)
tanımlama

3. Hipotez kurma

4. Veri analizi ve grafik
çizme

5. Deney yapma

14

Madde
sayısı

Ort.

S

Sd

t

7,06

2,56

426

-2,15*

7,62

2,24

428

7,48

2,33

Erkek

108

3,23

1,63

426

-2,46*

Kadın

320

3,65

1,51

Toplam

428

3,55

1,55

Erkek

108

5,51

1,90

426

-3,41*

Kadın

320

6,20

1,80

Toplam

428

6,02

1,85

Erkek

108

4,32

1,50

426

-2,61*

Kadın

320

4,72

1,33

Toplam

428

4,62

1,38

Erkek

108

1,89

0,94

426

-2,63*

Kadın

320

2,16

0,89

Toplam

428

2,08

0,90

12

6

9

6

3
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TIPS II Genel Toplam

Erkek

108

Kadın

320

Toplam

428

36

22,01

6,56

24,36

5,72

23,77

6,02

426

-3,54*

*p<0,05

Örneklemde bulunan 428 kişinin 320’si kadın, 108’ini ise erkeklerden oluşmaktadır. Testin
bütün alt boyutlarında da cinsiyetin bilimsel süreç becerileri ile arasında kadın
öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklı bir ifadeyle,

bilimsel süreç

becerilerinin bütün alt boyutlarında, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre bilimsel
süreç beceri düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
‘TIPS II Genel Toplam’ puan ortalamalarına bakıldığında kadınların puan ortalaması 24,36;
standart sapması 5,72 olarak hesaplanmıştır. Erkeklerin ‘TIPS II Genel Toplam’ puan
ortalamaları ise 22,01 ve standart sapması 6,56 olarak bulunmuştur. Kadınların ve erkeklerin
‘TIPS II Genel Toplam’ puan ortalamalarına göre t değeri -3,54’dır. Bulunan bu t değeri 426
serbestlik derecesinde ve 0,05 anlamlılık düzeyinde test edildiğinde, anlamlı bir fark
bulunmuştur. Yani kadınların ve erkeklerin ‘TIPS II Genel Toplam’ puan ortalamaları
arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark bulunmaktadır. Bu fark kadınların lehinedir. Başka
bir ifadeyle kadınların bilimsel süreç becerileri düzeyi erkeklerin bilimsel süreç becerileri
düzeyinden daha yüksektir.
Tablo 4. Öğretmenlerin mezun olunan bölüm değişkenine göre bilimsel süreç becerilerinin
anlamlılık düzeyi
TIPS II

Mezun
bölüm

olunan

N

Madde
sayısı

Ort.

SS

F

p

Gruplar
arası fark

1. Değişkenleri
belirleme ve kontrol
etme

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

7,32

2,34

4,59

.001*

2-5

2Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

8,22

2,19

3-Fen
alanıyla
ilgili fakülteler

90

7,93

2,31

3-5

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

15

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
4-Sosyal
bilimlerle
fakülteler

2. Yaparak
tanımlama

3. Hipotez kurma

4. Grafik çizme ve
veri analizi

16

71

12

7,26

2,22

ilgili

5-Diğer

10

5,30

1,88

Toplam

428

7,48

2,33

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

3,43

1,50

2Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

3,20

1,72

3-Fen
alanıyla
ilgili fak.

90

3,92

1,60

4-Sosyal
bilimlerle
fak.

71

3,61

1,45

5-Diğer

10

3,50

1,58

Toplam

428

3.54

1,55

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

5,83

1,86

2Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

6,56

1,91

3-Fen
alanıyla
ilgili fak.

90

6,20

1,79

4-Sosyal
bilimlerle
fak.

71

6,18

1,74

5-Diğer

10

5,30

2,21

Toplam

428

6,02

1,85

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

4,49

1,40

2Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

4,82

1,22

3-Fen
alanıyla
ilgili fak.

90

4,94

1,24

6

2,19

.069

2,15

.074

2,22

.066

ilgili

9

ilgili
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4-Sosyal
bilimlerle
fak.

5. Deney yapma

TIPS II Genel
Toplam

71

6

4,56

1,47

ilgili

5-Diğer

10

4,20

1,81

Toplam

428

4,62

1,38

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

2,08

0,88

2Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

2,20

0,87

3-Fen
alanıyla
ilgili fak.

90

2,09

0,93

4-Sosyal
bilimlerle
fak.

71

2,01

1,01

3

0,29

.879

2,83

.024*

ilgili

5-Diğer

10

2,20

0,79

Toplam

428

2,09

0,90

1-Sınıf
Öğretmenliği

216

23,17

5,92

2-Eğitim
fakültesinin diğer
bölümleri

41

25,00

5,98

3-Fen
alanıyla
ilgili fak.

90

25,09

6,07

4-Sosyal
bilimlerle
fak.

71

23,65

5,95

5-Diğer

10

20,50

6,06

Toplam

428

23,77

6,02

2-5
3-5

36

ilgili

*p<0,05

Yapılan ANOVA testi sonucunda değişkenleri belirleme ve kontrol etme boyutundaki
öğretmenlerin BSB puan ortalamaları arasında 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak bir farklılık
bulunmuştur. Bu fark Scheffé testi sonuçları incelendiğinde diğer bölümden mezun olan
öğretmenlerle (ort.5,30), eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan
öğretmenler (ort. 8,22)

ve fen alanıyla ilgili bölümlerden mezun öğretmenler (ort.7,93)
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arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde bulunmuştur. Bu fark ‘diğer’ bölümden mezun olan
öğretmenlerin aleyhinedir. Başka bir deyişle eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği bölümü
dışından mezun olan öğretmenlerle, fen alanıyla ilgili bölümlerden mezun öğretmenlerin
bilimsel süreç becerileri düzeyi ‘diğer’ bölümlerden mezun olan öğretmenlere göre daha
yüksektir.
Tablo 5.

Öğretmenlerin hizmet süresi değişkenine göre bilimsel süreç becerilerinin

anlamlılık düzeyi
TIPS II

Hizmet

N

süresi
1. Değişkenleri belirleme ve
kontrol etme

Madde

Ort.

SS

F

p

sayısı

arası fark

0-5 yıl

10

9,30

1,64

6-10 yıl

50

8,54

1,84

11-20 yıl

259

7,45

2,30

6,89

2,43

7,48

2,33

12

21 ve

Gruplar

8,10

,000*

2,03

,108

12,16

,000*

1-4

üstü
Toplam
2. Yaparak tanımlama

0-5 yıl

10

4,10

1,60

6-10 yıl

50

3,46

1,50

11-20 yıl

259

3,66

1,59

21 ve

109

3,28

1,46

Toplam

428

3,55

1,55

0-5 yıl

10

6,80

1,14

6

üstü

3. Hipotez kurma

2-3
3-4

18

6-10 yıl

50

11-20 yıl

259

9

7,02

1,19

6,12

1,82
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21 ve

109

5,29

1,96

Toplam

428

6,03

1,85

0-5 yıl

10

5,40

0,70

6-10 yıl

50

5,02

0,98

11-20 yıl

259

4,67

1,39

21 ve

109

4,27

1,49

Toplam

428

4,62

1,39

0-5 yıl

10

2,10

0,88

6-10 yıl

50

2,42

0,76

11-20 yıl

259

2,09

0,95

21 ve

109

1,92

0,85

Toplam

428

2,09

0,90

0-5 yıl

10

27,70

4,14

üstü

4. Veri analizi ve grafik
çizme

6

5,06

,002*

2-4

3,44

,017*

2-4

9,90

,000*

1-4

üstü

5. Deney yapma

3

üstü

TIPS II Genel Toplam

2-4
3-4

36
6-10 yıl

50

26,46

4,04

11-20 yıl

259

23,98

6,06

21 ve

109

21,66

6,11

428

23,77

6,02

üstü
Toplam
*p<0,05
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Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri hizmet süresi değişkeni açısından incelendiğinde
“Değişkenleri belirleme ve kontrol etme”, “Hipotez kurma” ve, “Veri analizi ve grafik
çizme”, “Deney yapma”, “TIPS II Genel Toplam” boyutunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir
fark olduğu görülmüştür.
21 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri seviyesi 0-5, 6-10 ve 11-20
yıllık öğretmenlere göre düşüktür. TIPS II Genel Toplam puanlarına bakılırsa hizmet süresi
arttıkça ortalamanın düştüğü görülmektedir.
Sonuç ve Tartışma
Araştırmanın ilk sonucu örneklemi oluşturan 428 sınıf öğretmeninin bilimsel süreç becerileri
düzeyinin 23,75 ile orta seviyede olmasıdır. Benzer şekilde Ercan’ın (2007) ‘Sınıf
Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri İle Fen Bilgisi Öz-Yeterlik Düzeylerinin
Karşılaştırılması’ Uşak ili örneği tez çalışmasında 4. ve 5. Sınıf okutan öğretmenlerin bilimsel
süreç becerileri düzeyi TIPS II sonucu 21,31 bulunmuştur. Öğretmen adaylarıyla yapılan
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Akar’ın (2007) sınıf öğretmen adaylarıyla
yürüttüğü tez çalışmasında TIPS II sonucu ortalama 23,54 bulunmuştur. Türkmen ve
diğerlerinin (2006) yaptıkları çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının TIPS II sonucu ortalama
24,6 bulunmuş, Demir’in (2007) yaptığı doktora çalışmasında ise TIPS II ortalaması 27,81
bulunmuştur.

Ateş ve Bahar’ın

(2002) sınıf öğretmeni adaylarıyla yaptığı araştırmada

öğretmen adaylarının orta düzeyde bir bilimsel süreç beceri düzeyine sahip olduğu
belirtilmiştir. 428 sınıf öğretmeni ile yürütülen çalışma sınıf öğretmenlerin bilimsel süreç
becerilerinin orta düzeyde olduğunu desteklemektedir.
Yapılan çalışma, kadınların BSB düzeyinin erkelere göre daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu sonuç TIPS II’ nin bütün alt boyutlarında ortak bir noktada
kesişmektedir. Oysa Ercan (2007) çalışmasında cinsiyet faktörünün öğretmenlerin bilimsel
süreç becerileri üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığını belirtmiştir.

Sınıf öğretmen

adaylarıyla yapılan çalışmaların sonuçlarında da cinsiyetin BSB ‘nin hiçbir boyutunda
anlamlı bir farklılığa yol açmadığı söylenebilir (Temiz, 2001; Demir, 2006; Türkmen, 2006;
Akar, 2007) . Ateş ve Bahar‘ın 2002’de sınıf öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileriyle yaptığı
çalışmada ise TIPS II’nin ön test ve son test ortalamalarında erkek öğrencilerin lehine anlamlı

20
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bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığı erkeklerin orta öğretim yıllarından başlayarak
üniversitede en üst seviyeye ulaşan fen bilimleri başarısıyla ve fene olan olumlu tutumlarıyla
açıklamıştır. Yapılan çalışmalar cinsiyet değişkeninin bilimsel süreç becerileri üzerinde
anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı konusunda ortak bir noktada buluşmamaktadır. Bu
konuda değişik sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan çalışmaların azlığı,
öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri ve cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla
tartışamamaya neden olmaktadır.
Sınıf öğretmenlerinin mezun olduğu bölüm değişkeni ile bilimsel süreç becerileri seviyesi
arasında farklılık bulunmamıştır. Oysaki fen alanı mezunu öğretmenlerin bilimsel süreç
becerileri düzeyinin daha yüksek olması beklenmiştir. Ercan ‘ın (2007) tez çalışmasında da
mezun olunan bölüm ve öğretmenlerin BSB düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Ateş’in (2002) fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel
düşünme becerilerini karşılaştırdığı çalışmasında fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin
bilimsel düşünme becerilerini yüksek bulmuştur. Lee 1993’te yaptığı çalışmada farklı alt
yapılara sahip öğretmenler arasından fen ders sayısı fazla olan öğretmenlerin bilimsel süreç
becerilerinin yüksek seviyede olduğu sonucuna varmıştır.

German

(1994) akademik

yeterliliğin bilimsel süreç becerileri üzerinde diğer değişkenlere göre daha etkili olduğu
sonucuna varmıştır. Fakat bu araştırmada fen alanı mezunu öğretmenlerin bilimsel süreç
becerilerinin, sınıf öğretmenlerinden farklı olmadığı ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenliği
mesleğinin gerektirdiği beceriler içerisinde bilimsel süreç becerilerinin yeri, fen alt yapısı
olan sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerini kullanma sıklığı bu sonuca neden
olabilmektedir. Fakat bu konu yeni bir araştırma konusu niteliğindedir, bu durumun
nedenleri araştırılmayı beklemektedir.
Araştırmanın bulguları arasında dikkat çeken bir sonuç ise hizmet süresi ile öğretmenlerin
BSB düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın oluşmasıdır. TIPS II’ nin yaparak tanımlama
boyutu dışında bütün alt boyutlarında 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 20 ve üstü yıl
kıdeme sahip olan öğretmenlerden daha yüksek BSB seviyesine sahip oldukları
belirlenmiştir. Benzer şekilde 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin de TIPS II genel toplamda
ve değişkenleri belirleme ve değiştirme boyutunda 20 yıl ve üstü kıdeme sahip
öğretmenlerden yüksek düzeyde bilimsel süreç becerilerine sahip oldukları bulunmuştur. 0-
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5 yıl ve 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalamalarının 20 yıl ve üstü öğretmenlerden
çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Ercan’ın (2007) tez çalışmasında da 0-5 yıl kıdeme
sahip öğretmenlerin BSB seviyesinin 20 yıl ve üstü yıl kıdeme sahip öğretmenlerden daha
yüksek bulunmasıyla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fen öğretim programında 2000 yılında
çağı yakalama projesi kapsamında yapılan değişikliğin (MEB, 2000) ve yapılandırmacı
eğitimin ışığında tekrardan gözden geçirilerek 2005 yılında uygulamaya giren fen
programının gerektirdiği becerilere göre üniversitelerin öğretmen yetiştirmesi son yıllarda
mezun olan öğretmenlerin bu becerilere daha hâkim olmasının nedenleri arasında olabilir.
Öneriler
428 sınıf öğretmeni ile yürütülen çalışmanın sonuçları doğrultusunda aşağıda yer alan
öneriler sunulmuştur:
Sınıf öğretmenlerine 2005 yılında uygulamaya giren yeni programa uyum için verilen hizmet
içi eğitimin yanında sadece bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim
verilmesi önerilir.
Sınıf öğretmeni yetiştiren bölümlerin fen alanı derslerinde öğretmen adaylarının bilimsel
süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verilmesi önerilebilir. Bu şekilde
eğitim sistemimize dâhil olacak öğretmenler bilimsel süreç becerilerine hâkim öğretmenler
olacaktır.
Ayrıca bu çalışmanın daha sağlıklı yorumlanabilmesi için öğretmenlerin bilimsel süreç
becerileri ve etki eden değişkenler ile ilgili daha çok çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar
Türkiye’nin farklı bölgelerinde örneklem sayısını artırılarak yapılabileceği gibi sınıf
öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri seviyesine, sosyo-ekonomik düzey, çalışma yeri gibi
başka değişkenler de dâhil edilerek, sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri düzeyi ile
fen okuryazarlığı seviyesi, eleştirel düşünme, fene olan inanç, tutum gibi başka değişkenler
arasındaki ilişkiye bakılarak da yapılabilir. Yapılan çalışmalarda öğretmenin ders işleyişi,
bilimsel süreç becerilerini öğrencilere nasıl kazandırdığı, öğretmen ve öğrenci görüşleri gibi
nitel veriler toplanarak da çalışma güçlendirilebilir. Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç
becerilerinin cinsiyete göre farklılığının nedenlerini açıklığa kavuşturmak için bir araştırma
yapılabilir.

22

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Referanslar
Adey, P. S. & Harlen, W. (1986). A Piagetian Analysis of Process Skills Test Items. Journal of
Research in Science Teaching. 23 (8), 707-726.
Akar, Ü. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Düşünme Beceri
Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Ateş, S. & Bahar, M. (2002). Araştırmacı Fen Öğretimi Yaklaşımıyla Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf
Öğrencilerinin Bilimsel Yöntem Yeteneklerinin Geliştirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül 2002. ODTÜ, Ankara.
Ateş, S. (2002). Sınıf Öğretmenliği ve Fen bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel
Düşünme Yeteneklerinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi. 16-18 Eylül 2002. ODTÜ, Ankara.
Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin
geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21–39.
Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMMS): Fen
Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim-Online 2 (1), 42-61.
Bluhm, W. J. (1979). The Effects of Science Process Skill Instruction on Preservice Elementary
Teachers’ Knowledge of Ability To Use, and Ability to Sequence Science Process Skills.
Journal of Research in Science Teaching, 16 (5), 427-432.
Burns, J. C., Okey, J. R. and Wise, K. C. (1985). Development of an Integrated Process Skill
Test: TIPS II. Journal of Research in Science Teaching. 22, 169-177.
Çepni, S., Akdeniz, A. R. & Ayaş, A. (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarın yeri ve
önemi-III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.
Demir, M., (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileriyle İlgili Yeterliklerini
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Doktora tezi, Ankara
Downing J. E. & Filer J. D. (1999). Science process skills and attitudes of preservice
elementary teachers. Journal of Elementary Science Education, 11(2), 57-64.
Downing, J. & Gifford, V. (1996). An Investigation of Preservice Teachers’ Science Process
Skills and Questioning Strategies Used During a Demonstration Science Discovery
Lesson. Journal of Elementary Science Education. 8 (1), 64-75.
Esler, K. William. (1977). Teaching Elementary Science . Florida Technological University 41-52
Finley, F. N. (1983). Science Processes. Journal of Research in Science Teaching. 20 (1), 47-54.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

23

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Gagne, R. M. (1965). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Germann, P.J. (1989). Directed-İnquiry Approach to Learning Science Process Skills:
Treatment Effects and Aptitude-Treatment Interractions. Journal of Research in Science
Teaching. 26 (3), 237-250.
Germann, P.J. (1994). Testing a Model of Science Process Skills Acquisition: an Interaction
with Parents’ Education, Preferred Language, Gender, Science Attitude, Cognitive
Development, Academic Ability, and Biology Knowledge. Journal of Research in Science
Teaching. 31 (7), 749-783
Gordon, P. T. ‘Me, Me, Just Let Me Do It! The Importance of Addıng Scıence Process Skılls
and Hands-on Scıence Experıences ın the Pre-K Classroom’: A Teacher Leadership
Network

Institute

Met-Life

Fellow

2006-2007

(http://www.educationfund.org/uploads/docs/Publications/Action_Research_Monogra
phs/Science/Process/Skills_Experience/for/Pre-K-Peggy/Gordon.pdf ( Erişim tarihi:14.
06. 2011).
Jaus, H.H.(1975). The effect of integrated science process and academic achievement in
microbiology. International Journal of Science Education, 24(8), 803-821.

Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara: 2005
Karslı, F., Şahin, Ç. & Ayas, A. (2009). Determining science teachers’ ideas about the
science process skills: A case study. Procedia Social and Behavioral Sciences , 890–895.
Kılıç, B. G. (2002). Dünyada ve Türkiye’de Fen Öğretimi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara
Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
Lee, T. Y. (1993). Comparisons of Cognitive Development, Science Process Skills, and
Attitude toward Science among Republic of China Preservice Teachers with Different
Science Backgrounds. Science Education. 77 (6), 625-636.
MEB

(2005).

İlköğretim

Fen

ve

Teknoloji

Programı,

Ankara(http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen erişim tarihi: 10.05.2011)
O’brien, G. and Peters, J. (1994). Effects of Four Instructional Strategies on Integrated Science
Process Skill Achievement of Preservice Elementary Teachers having Different
Cognitive Development Levels. Journal of Elementary Science Education.6 (1), 30-46.
Padilla, J. M. & James R. Okey. (1984) The Effects of Instruction on Integrated Science Process Skill
Achievement. Journal of Research in Science Teaching. 21 (3) 277-287.

24

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Padilla, M. J., Okey, J. R. and Garrard, K. (1984). The Effects of Instruction on Integrated Science
Process Skill Achievement. Journal of Research in Science Teaching. 21(3), 277-287.
Sittirug, H. (1997). The predictive value of science process skills, attitude toward science, and
cognitive development on achievement in athai teacher institution. Unpublished PhD Thesis,
University of Missouri-Columbia.
Şaşmaz Ören, F. ve Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç
Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme
Sempozyumu. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Şimşekli, Y. , Çalış, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde bilimsel süreç becerilerinin
gelişimine fen bilgisi laboratuvarı dersinin etkisi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 182-192.
Temiz, B. K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini
Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Temiz, B. K. ve Tan, M. (2003). İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç
Becerileri. Çağdaş Eğitim, 296, 34-40.
Temiz, B. K. ve Tan, M. (2003). İlköğretim Fen Öğretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri.
Eğitim ve Bilim Dergisi. 28 (127), 18-24.
Türkmen, L. (2006). Farklı Alanlardaki Öğretmen Adayların Bilimsel İşlem Beceri Düzeyleri. VII.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7–9 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi;
Ankara.
Türkmen, L., Ercan, S. ve Süren, T. (2006) . Son Sınıf Düzeyinde Ve Farklı Alanlarda Öğrenim
Gören Öğretmen Adaylarının Bilimsel İşlem Beceri Düzeyleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, 13–15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi: Muğla.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

25

Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
EK 1. Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri Testi Örnek Soruları
Değişkenleri belirleme ve kontrol etme:
Soru 1: Bir otomobil üreticisi firma,

benzin tüketimi çok az olan bir araba yapmak istiyor.

Mühendisler

otomobilin bir litre benzin ile gidebileceği mesafeyi etkileyebilecek değişkenleri araştırmaktadırlar. Aşağıdaki
değişkenlerden hangisi ya da hangileri bir litre benzin ile otomobilin aldığı yol miktarını etkileyebilir?
I- Otomobilin ağırlığı

II- Otomobilin silindir hacmi

III- Otomobilin rengi

IV- Otomobilin tasarımı

a) I, III ve IV

c) II, III ve IV

b) II ve III

d) I, II ve IV

e) I, II ve III

Yaparak tanımlama
Soru 2: Bir öğrenci mıknatısların çekme kuvvetini araştırmaktadır. Öğrenci farklı büyüklüklerde ve şekillerde
birçok mıknatısa sahiptir. Öğrenci her mıknatısın topladığı demir tozlarının miktarını ölçüyor. Bu deneyde
mıknatısların çekme kuvveti nasıl tanımlanmıştır.
a) Kullanılan mıknatısın büyüklüğü ile.
b) Mıknatısın çektiği şeylerin ağırlığı ile.
c) Kullanılan mıknatısın şekli ile.
d) Çekilen demir tozlarının ağırlığı ile.

Hipotez kurma
Soru 3: Bir trafik polisi karayollarındaki seyir halinde olan otomobillerin hızlarıyla ilgili bir çalışma yapmaktadır.
Polis bir çok faktörün hızlı otomobil kullanımını etkileyebileceğini düşünmektedir.

Aşağıdaki yargılardan

hangisi polisin, insanların ne kadar hızlı otomobil kullandıklarını bulmak için sınaması gereken bir hipotezdir.
a) Genç yaştaki sürücüler otomobili daha hızlı kullanma eğilimindedirler.
b) Kaza yapan büyük araçlardaki insanların yaralanma ihtimali daha düşüktür.
c) Yollarda görev yapan trafik polislerinin sayısı ne kadar çok olursa otomobil kazalarının sayısı o kadar az olur.
d) Otomobilin modeli eski olursa kaza yapma ihtimali daha yüksektir.

Veri analizi ve grafik çizme
Soru 4: Bir öğrenci fen bilgisi dersinde bakterilerin gelişmesinde sıcaklığın etkisini araştırmaktadır. Bu öğrenci,
deneyinin sonunda aşağıdaki verileri toplamıştır.
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Aşağıdaki grafiklerden hangisi deneyde toplanan verileri doğru olarak temsil eder?
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Deney yapma
Soru 5: Bir fide üreticisi firmanın müdürü, seracıların artan ihtiyaçlarını karşılamak için domates fidesi üretimini
artırmak istiyor. Müdür domates tohumlarını birçok üretim kabına ekiyor. Müdürün sınamak istediği hipotez
şöyledir 'tohumlar ne kadar fazla nem alırsa o kadar hızlı filizlenirler'. Müdür bu hipotezi nasıl sınayabilir?

a)

Farklı miktarda su alan tohumların filizlenmesi için geçen günleri sayarak.

b)

Her sulamanın ertesi gün fidanların boyunu ölçerek.

c)

Farklı üretim kaplarındaki bitkilerin kullandıkları su miktarını ölçerek.

d)

Farklı üretim kaplarının her birine ekilen domates tohumlarını sayarak.
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Özet

Bu çalışmada, küreselleşmenin Türkiye üniversitelerinde yer alan coğrafya akademisyenleri
üzerindeki etkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmaya 2009–2010 öğretim yılı, güz döneminde,
Türkiye üniversiteleri coğrafya bölüm ve coğrafya öğretmenliği akademisyenlerinden toplam 60
akademisyen katılmıştır. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak
Gümüş-İlhan (2009) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi,
varyans ve t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılıkların olması durumunda Scheffe testi uygulanmıştır.
Araştırmaya sonuçlarına göre yardımcı doçentlik kadrosunda önemli ölçüde yığılma olduğu
görülmektedir. Akademisyenler arasında İngilizce yabancı dilinin yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Batı
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin akademisyenlerin yurt dışı öğrenimlerinde önem kazan
anlaşılmaktadır. İnternet üzerinden coğrafya alanındaki gelişmelerin yoğun şekilde izlendiği ortaya
çıkmıştır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin yurt dışındaki üniversitelerin coğrafya bölümlerinde
yeterli akademik çalışmalarda (misafir öğretim görevlisi olarak vb.) bulunamadıkları belirlenmiştir.
Akademisyenlerin SCI ve SSCI Dergileri ile uluslar arası mesleki dergilerinde yayınlanan yayın/ yayın
sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin önemli ölçüde Uluslar arası sempozyum/
kongre bildirileri

(bildiri kitabında yer alan) yayınlanan yayın/ yayınlara sahip oldukları

anlaşılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, coğrafya bölümü, coğrafya eğitimi, öğretim elamanı

Abstract

In this study, the globalization of the universities in Turkey aimed to determine the effects of
geography academics. 2009-2010 academic year of study, in the fall semester, department of
geography and geography teacher in the universities of Turkey academics participated in a total of 60
scholars. General screening model is used as a tool of research, data collection, Gümüş-Ilhan (2009)
developed by the scale used. The data is analyzed with factor analysis and variance and t-test. Scheffe
test is applied to the case of significant differences. According to the results of the research staff of
assistant professor is seen as a significant build-up. English is widely understood among academics,
foreign language. In Learning in Western Europe and the United States' importance to scholars
overseas boiler is understood. Intensively monitored developments in the field of geography has
emerged over the Internet. Foreign scholars participating in the research departments of universities,
geography sufficient academic studies (such as a guest lecturer.) Are determined are not on. Scholars
in international professional journals published by SCI and SSCI journals publishing / broadcasting is
seen that there are insufficient. International symposium of academics significantly / congress
proceedings (in the book of papers published) publication / publications they have understood.
Keywords: Globalizarion, geography department, geography scholars, geography education,
academician

GİRİŞ
Küreselleşme sürecinin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu konuda çeşitli görüşler
olmasına rağmen küreselleşmenin ilk dinlerin ve imparatorlukların ortaya çıkışıyla birlikte
etkilerini göstermeye başladığı söylenebilir. Ancak küreselleşme sürecinde yaşanan bazı
önemli kırılma noktaları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1500’lü yıllarda başlayan
Coğrafi Keşifler İkincisi 1890’larda başlayan Sanayi Devrimi üçüncüsü ise 1990’da Doğu
Blok’unun ve 1991’de SSCB’nin dağılması ile soğuk savaşın sona ermesidir. Bu gelişmeler
küreselleşmenin ortaya çıkışı ve etkilerinin yeni olmadığını bugün yaşanan hızlı ve yoğun
değişim ve gelişimim arka planında yukarıda belirtilen üç önemli kırılma noktasının
yaratmış olduğu gelişmelerin önemli katkılarının olduğunu göstermektedir.

Küreselleşme ile ilgili ortak bir tanıma ulaşılmamasına rağmen, küreselleşme niceliksel ve
niteliksel olarak tanımlanabilir.
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Niceliksel olarak küreselleşme, ticaret, sermaye akımları, yatırımlar ve insanların ülkeler
arasındaki dolaşımından meydana gelen artışı ifade etmektedir. Niteliksel olarak
küreselleşme politik, ekonomik ve sosyal süreçleri kapsar. Bugün küreselleşen dünya en
azından entelektüel düzeyde tek bir dünya görünümündedir. Yine teknolojik değişmeler ve
hükümet politikaları üretim, ticaret ve finansmanda transnasyonal ağların kurulmasına
imkan vermekte ve böylece ‘‘sınırlara tabi olmayan dünya ekonomisi’’ ortaya çıkmaktadır
(UNESCO 2000’den akt. Tombul, 2002: 80; Kaçmazoğlu, 2002: 49).

Dünyanın küçülmesine kaynaklık eden küreselleşmenin etkileri nedeniyle küreselleşme ile
ilgili değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşler; küreselleşmeyi savunan “aşırı
küreselleşmeciler” (Hyperglobalists), bunun yanında “kuşkucular” (Skepticists) olarak bilinen
“küreselleşme karşıtları ve bu iki grubun dışında “dönüşümcüler” (Transformationalists)
olarak düşün alanında küreselleşmenin etkileri ile ortaya çıkan başlıca düşüncelerdir (Held,
McGrew, Goldbaltt, Perraton ve Rose 1999’dan akt. Yurdabakan 2002 : 62-63).

Küreselleşmeyi savunan “aşırı küreselleşmeciler”e (Hyperglobalists) göre küreselleşme;
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin ve bu değerler bünyesinde meydana gelmiş
birikimlerin ülkelerin ulusal sınırları aşarak küresel boyutta yaygınlaşmasıdır. Başka bir
deyişle küreselleşme, farklı toplumsal kültürler ve inançların daha yakından tanınması,
uluslar arası alanda ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
sürecini kapsamaktadır. Böylece ideolojik kamplara dayalı kutupların ortadan kalkacağı
savunulmaktadır.

Bunun yanında “kuşkucular” (Skepticists) olarak bilinen “küreselleşme karşıtlarına göre ise
küreselleşme; soğuk savaş döneminin sona ermesi ile, Batı Blok’unun hakimiyetini küresel
boyutta yayma sürecidir. Böylece uluslar arası sermaye egemenliğinin dünya ölçeğinde
tekelleşmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla Skepticistsler küreselleşmeyi emperyalizmin
yeniden yapılandırılmış şekli olarak görmektedirler.

Levitt küreselleşmeyi, dünyayı bir noktaya doğru sürükleyen, birleştiren, yakınlaştıran,
güçlü bir kuvvet olarak tanımlayarak, küreselleşme sayesinde izole yerlerle ilişki
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kuruduğunu ve yoksullaşmış insanları modernitenin çekicilikleri için cesaretlendirdiğini
belirtir (Levitt, 1983: 1). The Ekonomist’e göre ise küreselleşme dünyanın dört bir yanında
daha fazla veya daha az eş zamanlı pazarlama ve aynı mal ve hizmet satışıdır (The
Ekonomist, Web, 23.09.2009: 1).

Günümüzün en önemli güncel konularından biri de küreselleşme ve etkileridir.
Küreselleşme çok boyutlu bir kavram olmasına rağmen konunun daha çok ekonomik boyutu
ön plana çıkmakta diğer boyutlarına yeterince değinilmemektedir. Ancak, Held ve McGrew
küreselleşmenin

etkilerinin

siyasi,

ekonomik

ve

çevresel

alanlarda

odaklaştığını

belirtmektedir (Held ve McGrew, 2002: 2). Konunun ekonomik boyutu yanında kültürel
boyutu

önem

kazanmaktadır.

Eğitim

küreselleşmenin

kültürel

boyutu

içinde

değerlendirilmektedir.

Boyer ve Drache ise küreselleşmenin etkilerinin artmaya başlamasıyla ülkelerin rekabet ve
ihracat paylarını arttırmak için yeni yollar arandığını vurgulamaktadırlar (Boyer ve Drache,
1996:1).

Ancak 1960’lı yıllarda kitle iletişim araçlarında meydana gelen gelişme ve yaygınlaşma,
uluslararası alanda meydana gelen yakınlaşma, ekonomik gelişmeler v.b. dünyanın küresel
köye dönüştüğünün göstergesiydi. Bu bağlamda 1964 yılında Mcluhan’nın ortaya attığı
“Dünya Küresel Köye Dönüştü” tezi önemli bir saptama olması yanında küreselleşmenin
gelişimi açısından geldiği noktayı vurgulamak bakımından önemlidir (Kızılçelik, 2003: 14).
Hirst ve Thompson ise küreselleşmenin zamanımızın en önemli kavramlarından biri
olduğunu belirtmişlerdir. Küreselleşmenin akademik ve siyasi alanlar ile uluslar arası
ekonomi ve siyaset alanında sık sık tartışıldığını vurgulamışlardır. Küreselleşmenin
merkezinde son ve hızlı ekonomik süreçlerin bulunduğunu dile getirmişlerdir (Hirst ve
Thompson, 1999:1).
Scott ise küreselleşmenin sadece uluslar arası bir olgu olarak görülemeyeceğini, ulusal
sınırları aşan çok daha çalkantılı bir olgu olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca küreselleşmenin
moderniteden daha büyük bir değişimi içine alan bir unsur olduğunu belirtmiştir. Aynı
zamanda küreselleşmenin, modern dünyanın zihniyetini yeniden şekillendirdiğini aktif
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sınırları aşan yeni çevre limitlerinin bir kurum olarak üniversiteyi test edeceğini dile
getirmektedir (Scott, 2000: 3).

Gezegen çapında pazar alanları yaratma çabaları, teknoloji ve finanssal akımlarını kontrol
eden tekellerin büyük bir kısmının merkez ülkelerde bulunması yanında doğal kaynakların
tekelci kullanımı, kitle iletişim ve medya ile teknoloji, kitle imha silahları üzerindeki tekeller
hep merkez ülke kaynaklıdırlar ve bu tekeller sayesinde preferiden merkeze sürekli sermaye
transfer edilmiştir. Bu durum eşitsiz gelişme, toplumsal ve ekonomik eşitsizliklere neden
olurken, endüstriyel şirket ve hizmet aktivitelerinin coğrafi dağılımına işaret eder. Böylece,
küreselleşme kaotik bir durum yaratarak risk toplumu, marjinalleşen modern dünya
toplumu, küresel tabakalaşma, küresel bağımlılık, modern kutuplaşmaya neden olan
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunların en önemlilerinden biri şirketlerin egemen olduğu
toplum aşaması ile küreselleşmeye uygun toplum sistemi oluşturmak çalışmalarıdır (Kazgan
2002: 22-27; Soyak, 2002: 9).

Ortaya çıkardığı etkiler bakımından küreselleşme çok boyutludur. Dünyanın küçülmesi,
zamanın kısalması ve sınırların ortadan kalkmaya başlaması ile uluslararası işbölümü
artmış, dünya yurttaşlığı düşüncesi yaygınlaşmış, alt kültürlerin (etnisity) kendini ifade etme
olanakları çoğalmış, bireyselcilik (individualizm) ve bireysel farklılıklar önem kazanmıştır.
Bunların yanında yeni bazı kavramların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin;
küresel köy, sibercoğrafya, küresel medya, küresel ilişkiler, küresel bağımlılık, küresel
şirketler, küresel bütünleşmeler gibi. Kısaca uluslararası ticaret, kapital hareketler,
uluslararası işçi göçleri ile bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması yanında uluslararası siyasi
ilişkilerin gelişmesi v.b. faktörler dünyanın küresel bir köye dönüştüğünü göstermektedir.

Küreselleşme, yüksek öğretim eğitim kurumlarının bütün birimlerinde etkisini belirleyici bir
şekilde göstermektedir. Bu etkilerden biriside coğrafya akademik personel üzerindeki
etkisidir. Küreselleşmenin etkilerinin iyice artması ile akademik personelin uzmanlığını
arttıracak yeni bilimsel faaliyet ve araştırma yapma imkânları ortaya çıkmıştır. Ancak alt
yapı ve ekonomik kaynakların yetersizliği akademik personelin bilimsel faaliyet ve araştırma
yapma etkinliklerini sınırlandıran faktörlerdir. Bunun yanında akademik atama ve
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yükseltmelerde getirilen kriterler küreselleşmenin akademisyenler üzerindeki etkisini ortaya
koymaktadır.

Akademisyenler ekonomik, sosyal, kültürel gelişme ve dönüşümleri sağlayan temel
bileşenlerdir. Bu nedenle ülkelerin kalkınmasında akademisyenlerin rolü yadsınamaz.
Çünkü ülkelerin yetişmiş nitelikli işgücünün kaynağı büyük oranda üniversitelerdir.
Akademisyenlerin akademik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ülkenin kalkınması
açısından önem taşıyan yetişmiş işgücünün kalitesini de etkileyecektir. Bunun yanında
bilimsel araştırma ve çalışmaların hem niteliksel hem de niceliksel olarak da artmasına
neden olabilecektir.

Yabancı dil öğrenimi, yurt dışında yükseköğrenim, internet üzerinden coğrafya alanındaki
gelişmeleri izleme giderek önem kazanmaktadır. Üniversitelerin coğrafya bölümlerinin
herhangi bir yabancı üniversite/ üniversitelerin coğrafya bölümü/bölümleri arasında bilimsel
anlamda bir işbirliği güncel gelişmelerdendir. Yurt dışındaki üniversitelerin coğrafya
bölümlerinde akademik çalışmalarda (misafir öğretim görevlisi olarak vb.) bulunma
akademisyenlerin bilgi ve becerilerini arttırmaktadır. Yurt dışında yayınlanan yayın/
yayınlar akademisyenlerin başta bilgi ve becerilerini arttırdığı gibi akademik atama ve
yükseltmelerinde

de

katkı

sağlamaktadır.

Bu

gibi

değişkenler

küreselleşmenin

akademisyenler üzerinde etkili olmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bu nedenle
küreselleşmenin akademisyenler üzerindeki etkileri önem kazanmaktadır.

Araştırmanın önemi ve amacı
Son yıllarda küreselleşme ile birlikte meydana gelen hızlı gelişmeler pek çok ülkeyi olduğu
gibi Türkiye’deki üniversite eğitimini ve dolayısıyla coğrafya eğitimini de akademisyenlerini
de etkilemiştir. Küreselleşme özellikle 1980’li yıllardan sonra uluslararası ilişkilerin
gelişmeye başlaması, teknoloji ve iletişimde meydana gelen büyük değişim ile ilerlemenin
yönlendirdiği hemen hemen her alanda etkili olan bir süreçtir. Bu nedenle diğer sektörler
yanında eğitim sektörünü ve buna bağlı olarak üniversitelerdeki coğrafya eğitimini de
derinden etkilediği düşünülmektedir. Yukarıda ele alınan tüm bu gelişmeler dünyayı
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“küresel bir köy” haline getirmiştir. Belirtilen gelişmelerin etkisi ile mekân da değişmekte ve
bu değişim aşağıda açıklanacak yollardan meydana gelmektedir.
1. Dünyanın Küçülmesi: hızla gelişen iletişim teknolojileri dünyayı derinden etkilemektedir.
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve ilerleme sayesinde yerel düzeyde meydana gelen
bir olay anında binlerce kilometre uzaklığındaki insanlara ulaştırılabilmektedir.
2. Zaman kısalmıştır: Teknolojik gelişme ve ilerleme zamanın etkisini adeta ortadan
kaldırmaktadır. Belli bir alanda meydana gelen herhangi bir olumlu veya olumsuz gelişme
uzaklarda yaşayan insanların yaşamları üzerinde etkili olabilmektedir.
3. Sınırlar ortadan kalkmaktadır: Küresel ölçekte meydana gelen hızlı değişim siyasi sınırların
anlam yitirmesine neden olmaktadır. Ekonomik ve siyasi alanda yaşanan gelişmeler,
teknolojik ve bilişim sektörlerindeki hızlı gelişmeler siyasi sınırların önemini kaybetmesine
ekonomik ve siyasi alandaki işbirliğinin önem kazanmasına neden olmaktadır (Tümertekin
ve Özgüç, 2005: 34).

Küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden oluşumlar olduğu dikkate
alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi
kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir (Özden, 2002: 17).
Bu araştırma, küreselleşmenin coğrafya bölümleri üzerindeki etkilerini tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Coğrafya akademisyenlerine yönelik böyle bir çalışmanın olmaması, bu
konuda araştırma yapacak akademisyenlere ve bu konuyla ilgilenenlere bir bakış açısı
kazandıracaktır.

YÖNTEM
Araştırmanın deseni
Tarama modelindeki bu araştırma ile küreselleşmenin coğrafya bölümleri üzerindeki
etkilerinin

öğretim

elamanlarının

gösterdiği

bazı

değişkenlere

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar,
2007: 77).
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Çalışma grubu-Evren ve Örneklem- Katılımcılar
Araştırmanın evrenini, Türkiye Üniversiteleri bünyesinde yer alan Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerindeki Coğrafya bölümleri ile Eğitim
Fakülteleri Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarındaki öğretim elamanlarıdır. Araştırmanın
örneklemini ise 2009–2010 öğretim yılı, Güz döneminde coğrafya bölümü ve coğrafya eğitimi
anabilim dallarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılım gösteren öğretim
elamanlarıdır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Coğrafya Akademisyenlerinin Bölümlere Göre Dağılımları
Bölüm

f

%

Coğrafya Bölümü

42

70

Coğrafya Öğretmenliği

18

30

Toplam

60

100

Araştırmaya katılan toplam 60 coğrafya öğretim elamanının %70’i coğrafya bölümü, % 30’u
coğrafya öğretmenliği bünyesinde bulunmaktadır.

Veri toplama aracı
Küreselleşmenin coğrafya akademisyenleri üzerindeki etkilerini belirlemek için uygulanan
ölçek, Gümüş-İlhan (2009) tarafından geliştirilmiş, anket maddeleri uzman görüşüne
sunulmuştur. Daha sonra anket maddelerinin pilot uygulaması yapılmış ve 16 önermeden
birisi çıkartılmıştır. Uygulanan faktör analizinde KMO test değeri (KMO=0,720) ve Bartlett
Küresellik testi sonuçlarına (X2= 394,342 , SD=105 , P=0,000) göre 15 önermelik ölçüm aracının
faktör analizine uygunluğuna karar verilmiştir. 15 önermelik ölçüm aracının güvenirlik
katsayısı Cronbach Alfa=0,829’dir. Bu sonuca göre ölçüm aracı yüksek derecede güvenilirdir.
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Tablo 2. Faktör gruplarını oluşturan bileşenler
Önermeler

Bileşenler (component)
F1

F2

,877

,074

,182

-,006

S.2. Küreselleşmenin coğrafya bölümleri yapısı üzerinde önemli bir etkisi vardır.

,871

,191

,101

,044

S.5. Küreselleşmenin akademik coğrafya yayınları üzerinde önemli bir etkisi

,805

-,017

,118

-,001

S.4. Küreselleşmenin akademik personel üzerinde önemli bir etkisi vardır.

,784

,166

,234

,066

S.7. Küreselleşmenin coğrafya mesleği üzerinde önemli bir etkisi vardır.

,542

,237

-,122

,104

S.14. Uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştikçe küreselleşmenin etkileri

,126

,892

-,070

,106

,184

,709

,343

-,240

,089

,687

,004

,447

,249

,606

,028

,534

,170

-,120

,784

,163

,061

,088

,736

,096

-,003

,089

,677

-,138

,494

,062

,548

-,070

-,120

,172

,131

,797

,532

-,048

-,171

,621

S.3. Küreselleşmenin ders programları ve ders içerikleri üzerinde önemli bir etkisi

F3

F4

vardır.

vardır.

Türkiye’deki üniversitelerin coğrafya bölümleri üzerindeki etkisi daha fazla olur.
S.15. 1980’li yıllardan bu yana küresel düzeyde egemen kılınmaya çalışılan yeni
politikalar, küreselleşme çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu sürecin Türkiye
üniversitelerindeki coğrafya eğitimi üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.
S.12. Küreselleşmenin etkilerinin yaygınlaşması ülkemizde coğrafya eğitiminde
niteliğin artmasına neden olur.
S.13. Küreselleşme etkilerinin yaygınlaşması sayesinde ülkeler arasında coğrafya
bölümü akademisyen ve öğrencilerinin değişimi daha kolaylaşacaktır.
S.10. Kürselleşmenin etkisi coğrafya bölümlerimizde ders etkinliği olarak
yeterince okutuluyor.
S.8. Ülkemizde coğrafya alanında yapılan akademik yayınlarlar ve kalitesi
yeterlidir.
S.9. Ülkemiz coğrafyacılarının yurt dışındaki coğrafi dergilerde çıkan yayınları
yeterlidir.
S.1. Türkiye’de coğrafyanın akademik olarak kuruluşu ve gelişmesi ile
küreselleşme arasında önemli bir ilişki vardır.
S.11. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu ülkemiz coğrafya bölümleri ile
Avrupa Birliği ülkeleri coğrafya bölümleri arasında işbirliğini geliştirir.
S.6. Küreselleşmenin ders araç ve gereçlerinin uluslar arası standardizasyonu
üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Eksiltme Yöntemi (Extraction Method): Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis).
Döndürme Yöntemi (Rotation Method): Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax (Varimax with Kaiser
Normalization).
a Döndürme 6 yinelemede birleştirdi (Rotation converged in 6 iterations).

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

37

Küreselleşme ve Öğretim Elemanlarina Göre Türkiye Üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerine Etkisi

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan bileşenlere göre oluşturulan faktör grupları F1:
yapısal etki, F2: olumluluk, F3: gelişme ve F4: entegrasyon şeklinde adlandırılmıştır.

Verilerin analizi ve kullanılan istatistiksel teknikler
Verilerin analizi SPSS 16.0 bilgisayar programı kullanılarak yapılmıştır. Küreselleşmenin
coğrafya bölümleri üzerindeki etkilerine yönelik olarak değişken sayılarının iki olması
durumunda t-testi ve ikiden fazla olması durumunda ise varyans çözümlemesine
başvurulmuştur.

BULGULAR
Araştırmaya katılanların büyük bölümünü 30 kişi (% 50) ile yardımcı doçentler
oluşturmaktadır. Bunları 10 kişi ile araştırma görevlileri (% 16,7) ve 9 kişi ile Öğ. Gör. Dr. (%
15)’lar izlemektedir. En küçük grubu ise 6 (% 10) ve 5 (% 8,3) kişi ile doçent ve profesörler
oluşturmaktadır. Akademik unvana göre uygulanan varyans analizinde herhangi bir faktör
grubunda (F1, F2, F3 ve F4) unvana göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Fakat
faktörler arasında en yüksek ortalamalar gelişme (F3) faktöründe görülmektedir. En düşük
ise entegrasyon (F4) faktöründedir.

Tablo 3. Katılımcıların unvanlara göre ortalamaları ve standart sapma değerleri

2,72 Araştırma Görevlisi

2,46 Toplam

2,25 Prof. Dr.

2,13 Doç. Dr.

2,30 Yard. Doç. Dr.

2,19 Öğr. Gör.Dr.

2,63 Araştırma Görevlisi

2,32 Toplam

3,90 Prof. Dr.

3,67 Doç. Dr.

3,54 Yard. Doç. Dr.

3,89 Öğr. Gör.Dr.

3,83 Araştırma Görevlisi

3,68 Toplam

1,80 Prof. Dr.

2,08 Doç. Dr.

2,02 Yard. Doç. Dr.

2,11 Öğr. Gör.Dr.

2,55 Araştırma Görevlisi

2,11 Toplam

0,89

0,39

0,52

0,74

0,49

0,39

0,62

0,58

0,88

0,72

0,69

0,82

0,73

0,57

0,86

0,77

0,74

0,73

0,76

F4

0,67

F3

2,22 Öğr. Gör.Dr.

2,39 Yard. Doç. Dr.
1,01

F2

0,66

2,30 Doç. Dr.
0,97

SS

3,00 Prof. Dr.

x

0,66

F1

Araştırmaya katılanların uzmanlık alanlarının % 41,7’si beşeri ve ekonomik coğrafya (BEC),
%38,3’ü fiziki coğrafya (FC), % 8,3’ü bölgesel coğrafya (BC), % 6,7’si coğrafya eğitimi (CE),
%5,0’ı Türkiye Coğrafyası (TC) olduğunu belirtmişlerdir. Uzmanlık alanlarına göre
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uygulanan varyans analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3 ve F4) anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Fakat faktörler arasında en yüksek ve en düşük
ortalamalar unvanlara göre yapılan değerlendirmenin benzeri bir durumdadır. En yüksek
gelişme (F3) faktöründe en düşük ise entegrasyon (F4) faktöründedir.

Tablo 4. Katılımcıların uzmanlık alanlarına göre ortalamaları ve standart sapma değerleri

TC

CE

Toplam

FC

BEC

BC

TC

CE

Toplam

FC

BEC

BC

TC

CE

Toplam

FC

BEC

BC

TC

CE

1,30 3,07

0,71 3,00

0,89 2,46

0,60 2,17

0,46 2,38

1,10 2,05

0,90 2,75

0,50 2,75

0,62 2,32

0,78 3,77

0,72 3,75

0,63 3,10

0,00 3,25

0,66 3,81

0,73 3,68

0,65 1,98

0,75 2,22

0,22 1,40

0,87 2,50

1,19 2,75

Toplam

BC

F4

0,79 2,04

F3

FC
BEC

F2

0,90 2,28
0,85 2,55

F1

SS

0,76 2,11

x

Araştırmaya katılanların %73,3’ü yurt dışında eğitim görmediğini, % 11,7’si Batı Avrupa’da
(BA), %10,0’ı Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), %5,0’ı diğer coğrafi alanlarda
(Avustralya, Balkan Ülkeleri ve Güney Kore) eğitim gördüğünü belirtmiştir. Öğrenim
görülen ülkeye göre uygulanan varyans analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3
ve F4) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Ortalamalar açısından incelendiğinde ilk
önceki sonuçlarla benzer bir şekilde en yüksek F3, en düşük F4 olarak görülmüştür.

Tablo 5. Katılımcıların lisansüstü eğitim gördükleri yerlere göre ortalamaları ve standart sapma
değerleri
F1

F2

F3

F

2,11
0,76

Toplam

2,16
0,74

Yur içi

2,00
0,87

Diğer

2,25
0,69

ABD

1,71
0,95

BA

3,68
0,73

Toplam

3,57
0,63

Yur içi

4,17
1,44

Diğer

4,25
0,65

ABD

3,68
0,93

BA

2,32
0,62

Toplam

2,38
0,59

Yur içi

1,75
0,66

Diğer

2,17
0,63

ABD

2,29
0,74

BA

2,46
0,89

Toplam

2,52
0,88

Yur içi

2,20
1,06

Diğer

2,63
0,98

ABD

2,06

x

0,87

BA

4

SS
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Araştırmaya katılanların %98,3’ü Internet üzerinden coğrafya alanındaki gelişmeleri
izleyebiliyor musunuz? Soruna evet %1,7’si hayır demiştir. Bu nedenle bu değişkene göre
analiz yapılmamıştır.

Araştırmaya katılanların % 51,7’si Üniversitenizin coğrafya bölümü ile herhangi bir yabancı
üniversite/ üniversitelerin coğrafya bölümü / bölümleri arasında bilimsel anlamda bir
işbirliği var mıdır? Sorusuna hayır, % 48,3’ü evet yanıtını vermiştir. Akademik işbirliğine
göre uygulanan t-testi analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3 ve F4) anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (P>0,05).

Tablo 6. Katılımcıların yurt dışındaki üniversitelerle veya coğrafya bölümleriyle akademik işbirliğinin
olup olmamasına göre ortalamaları ve standart sapma değerleri
Akademik işbirliği
F1

F2

F3

F4

x

SS

Var

2,35

0,85

Yok

2,56

0,92

Var

2,23

0,56

Yok

2,40

0,66

Var

3,66

0,74

Yok

3,71

0,74

Var

2,00

0,72

Yok

2,21

0,79

Yurt dışı deneyiminin edinilmesinde önemli bir etkinlik de yurt dışında misafir öğretim
üyeliği yapmaktır. Araştırmaya katılanların %73,3’ü yurt dışındaki üniversitelerin coğrafya
bölümlerinde akademik çalışmalarda (misafir öğretim görevlisi olarak vb.) bulundunuz mu?
Sorusuna hayır, % 26,7’si evet yanıtını vermiştir. Bu açıdan değerlendirmenin bu boyutunu
da dikkate almak anlamlıdır. Misafir öğretim üyeliği yapıp yapmamaya göre uygulanan ttesti analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3 ve F4) anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır (P>0,05).
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Tablo 7. Katılımcıların yurt dışındaki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunup
bulunmamasına göre ortalamaları ve standart sapma değerleri

Misafir Öğ. Üy. Olarak bulunma
F1

F2

F3

F4

x

SS

Evet

2,25

0,91

Hayır

2,54

0,88

Evet

2,20

0,69

Hayır

2,36

0,59

Evet

3,64

0,80

Hayır

3,70

0,71

Evet

2,06

0,93

Hayır

2,13

0,70

Araştırmaya katılanların % 78,3’ ü yurt dışında yayınlanan yayınınız/ yayınlarının olduğunu
% 21,7’si yurt dışında yayınlanan yayınınız/ yayınlarının olmadığını belirtmiştir. Buna göre
katılımcıların önemli bir bölümünün yurtdışında yayını bulunmaktadır. Ortalamalara
bakıldığında küreselleşmenin gelişmeye etkisi (F3) konusunda bir yükseklik bulunmaktadır.
Fakat uygulanan t-testi analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3 ve F4) anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (P>0,05).

Tablo 8. Katılımcıların SCI/SSCI indeksi dışındaki uluslar arası dergilerde yayınlarının olup
olmadığına göre ortalamaları ve standart sapma değerleri
SCI/SSCI indeksi dışındaki uluslar arası dergilerde yayın
F1

F2

F3

F4

x

SS

Var

2,42

0,88

Yok

2,62

0,94

Var

2,32

0,67

Yok

2,29

0,41

Var

3,72

0,74

Yok

3,54

0,71

Var

2,04

0,78

Yok

2,35

0,66
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Araştırmaya katılanların % 70,0’ının SCI Dergilerinde yayınlanan yayın/ yayınları yoktur, %
20,0’ının bir, % 5,0’ının beş ve daha fazla, % 3,3’ünün iki ve % 1,7’sinin bir yayını
bulunmaktadır. Analiz sırasında çok küçük olan grupların analizi olumsuz etkilememesi
açısından SCI yayını olan ve olmayanlara göre analiz yapılmıştır.

Tablo 9. Katılımcıların SCI indeksi dergilerde yayınlarının olup olmadığına göre ortalamaları ve
standart sapma değerleri

x

SS

yok

2,44

0,84

var

2,50

1,00

yok

2,36

0,56

var

2,21

0,73

yok

3,53

0,62

var

4,04

0,85

yok

2,18

0,79

var

1,94

0,66

SCI dergilerinde yayın
F1

F2

F3

F4

t

P
-0,227

0,821

0,891

0,377

-2,607*

0,012

1,096

0,278

*(P>0,05)

Analiz sonucuna göre F3’te (gelişme) SCI dergilerinde yayını olanlar yönünde önemli fark
vardır (t=-2,607 , SD=58 , P=0,012). Ortalamalara bakıldığında en yüksek ortalamanın yine
küreselleşmenin gelişme (F3) etkisinde, en düşük ortalamanın da entegrasyon (F4) etkisinde
olduğu görülür.

Araştırmaya katılanların % 86,7’sinin SSCI dergilerinde yayınlanan yayınları yoktur, %
11,7’sinin bir, % 1,7’sinin üç yayını bulunmaktadır. Analiz sırasında çok küçük olan
grupların analizi olumsuz etkilememesi açısından SSCI yayını olan ve olmayanlara göre
analiz yapılmıştır.
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Tablo 10. Katılımcıların SSCI indeksi dergilerde yayınlarının olup olmadığına göre ortalamaları ve
standart sapma değerleri

x

SS

t

P

yok

2,43

0,90

-0,562

0,576

var

2,63

0,82

yok

2,32

0,61

0,020

0,984

var

2,31

0,72

yok

3,56

0,69

-3,755*

0,000

var

4,50

0,42

yok

2,09

0,77

-0,563

0,575

var

2,25

0,71

SSCI dergilerinde yayın
F1

F2

F3

F4

*(P>0,05)

Analiz sonucuna göre F3’te (gelişme) SSCI dergilerinde yayını olanlar yönünde çok önemli
fark vardır (t=-3,755 , SD=58 , P=0,000). Ortalamalara bakıldığında en yüksek ortalamanın
yine küreselleşmenin gelişme (F3) etkisinde, en düşük ortalamanın da entegrasyon (F4)
etkisinde olduğu görülür.

Araştırmaya katılanların % 63,3’ünün Uluslar arası Mesleki Dergilerde yayınlanan yayın/
yayınları yoktur, % 16,7’sinin iki, % 13,3’ünün bir, % 3,3’ünün beş ve daha fazla, % 1,7’sinin
üç, % 1,7’sinin dört yayını bulunmaktadır. Analiz sırasında çok küçük olan grupların analizi
olumsuz etkilememesi açısından yukarıda olduğu gibi yayını olan ve olmayanlara göre
analiz yapılmıştır.

Tablo 11. Katılımcıların uluslar arası mesleki dergilerde yayınlarının olup olmadığına göre
ortalamaları ve standart sapma değerleri

x

SS

t

P

Yok

2,49

0,84

0,396

0,693

Var

2,40

0,98

Yok

2,27

0,62

-0,773

0,442

Var

2,39

0,61

Yok

3,53

0,66

-2,161

0,035

Uluslar arası mesleki dergilerde yayın
F1

F2

F3
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F4

Var

3,94

0,79

Yok

2,18

0,73

Var

1,98

0,81

1,017

0,313

Analiz sonucuna göre F3’te (gelişme) uluslar arası mesleki dergilerde yayını olanlar yönünde
önemli fark vardır (t=-2,161, SD=58 , P=0,035). Ortalamalara bakıldığında en yüksek
ortalamanın yine küreselleşmenin gelişme (F3) etkisinde, en düşük ortalamanın da
entegrasyon (F4) etkisinde olduğu görülür.

Araştırmaya katılan coğrafya akademisyenlerinin, uluslar arası sempozyum/ kongre
bildirilerinde (bildiri kitabında yer alan) % 26,7’si bir, % 18,3’ü beş ve daha fazla, % 13,3’ü
dört, % 10,0’ı iki, % 6,7’si üç yayını olduğunu, % 25,0’ı ise hiç yayını olmadığını belirtmiştir.
Katılımcıların uluslar arası sempozyum/kongrelerde bildirilerinin olup olmadığına göre
uygulanan t-testi analizinde herhangi bir faktör grubunda (F1, F2, F3 ve F4) anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (P>0,05).

Tablo 12. Katılımcıların uluslar arası sempozyum/kongrelerde bildirilerinin olup olmadığına göre
ortalamaları ve standart sapma değerleri
Uluslar arası sempozyum/kongrelerde bildiri
F1

F2

F3

F4

x

SS

yok

2,41

0,65

var

2,48

0,96

yok

2,23

0,37

var

2,34

0,68

yok

3,50

0,57

var

3,74

0,77

yok

2,17

0,72

var

2,09

0,78

Bu kısımda araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgular başlığının altında
gerektiği kısımlarda tablolara başvurulmalıdır (özellikle betimsel istatistiklerde). Ana
metinde ise tablolardaki bilgilerin tamamı değil önemli olan kısımları belirtilmeli ve
vurgulanmalıdır.
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TARTIŞMA VE YORUM
Gelişen küresel etkilerle birlikte küreselleşmenin etkileri her alanda olduğu gibi üniversiteler
üzerinde dolayısıyla üniversitelerin coğrafya bölümleri akademisyenleri üzerinde de etkili
olmaya başlamıştır. Ancak her bölümde ve coğrafyanın her alanında aynı zaman ve hızda
gerçekleşmemektedir. Türkiye coğrafya bölümlerinin kendine özgü özellikleri nedeniyle
farklılıklar taşımaktadır.

Küreselleşmenin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Üniversiteler üzerinde etkisi arttıkça,
tıpkı diğer bölümler gibi Coğrafya ve coğrafya akademisyenleri de bundan etkilenecektir.
Küresel gelişmeler artık bütün bilimsel alanlarda olduğu gibi coğrafya alanında da zorlayıcı,
kalite artırıcı ve yaptırım gücüne sahiptir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı etkiler adeta
bireyi çağdaş bilgi ve beceriye sahip olması kendi dışındaki insanlarla “rekabet” edebilecek
düzeye getirmeye zorlamaktadır.

Ankete katılımın yardımcı doçentlik kadrosunda bulunan coğrafya akademisyenleri
arasında daha yaygın olması bu akademik kadro da yığılmanın fazla olduğunu
göstermektedir. Yardımcı doçentlik kadrosunda yığılma olmasının nedenlerinden biri
akademik atama ve yükseltmelerde getirilen ölçütlerin küresel gelişmelere paralellik
göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Bilimsel performans değerlendirme süreci ile ilgili farklı ülkeler farklı uygulamalar
yürütmüşlerdir. Bazıları kantitatif göstergelere daha fazla vurgu yaparken, bazı ülkeler
kalitatif performans göstergelerini ön plana çıkarmışlardır. Ancak ortak olan kriter
uluslararası yayın ve araştırma etkinliklerinin hem üniversitelerin, hem de bilim insanlarının
performansının değerlendirilmesinde ön plana çıkmasıdır. Bu gelişme ile birlikte
uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısı, yayınların yapıldığı bilimsel dergilerin
indekslerce taranmakta olması ve seçkinlik düzeyi ile bu yayınlara yapılan atıfların sayısı
özellikle fen bilimleri alanında bilim insanlarının performansının değerlendirilmesinde üç
temel ölçüt haline gelmiştir. Buna karşın sosyal bilim insanlarının performansının
değerlendirilmesi bir çok ülkede sorun olarak algılanmakta ve fen bilimleri için kullanılan
ölçütlerin sosyal bilimler için kullanılması her durumda mümkün olmamakta ve bir çok
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sakınca yaratmaktadır (Denkel vd., 1999’dan ve Şenses, 2003’den akt. Yavan, 2005: 31-32,
Tekeli, 2002: 159-170).

Akademisyenler arasında özellikle İngilizcenin yaygın olduğu ve önem kazandığı
görülmektedir Bu durum küreselleşmenin coğrafya bölümleri akademisyenleri üzerindeki
etkisini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü akademik atama ve yükseltmelerde yabancı
dil puanı önem kazanması yanında yapılan uluslararası yayınlarda yayın dilinin çoğunlukla
İngilizce olması akademisyenler arasında İngilizcenin yaygınlık kazanmasına neden
olmuştur.

Uluslararası ulaşım ve güvenlikte kullanılan kısaltmalar yine İngilizce kökenlidir. Bilimsel
araştırmalar çoğunlukla bu dilde yapıldığından ya da bu dile çevrildiğinden eğitimde de
bilgiye erişmek amacıyla kullanılan dil İngilizcedir. Ayrıca bilginin en kolay erişildiği ve
iletişimin en yaygın olarak kullanıldığı internette ortak dil yine İngilizce kabul edilmektedir
(Crystal,1997: 64’ten akt. İlhan, M, 2009: 3) .

Ankete katılan akademisyenlerin çok önemli bir kısmının yurt dışında coğrafya eğitim
görmediği anlaşılmaktadır. Başta dil sorunu olmak üzere, ekonomik ve idari sorunlar
nedeniyle yurt dışında eğitim görmeyenlerin oranı fazla çıkmaktadır. Bu durum, aynı
zamanda Türkiye’deki coğrafya eğitiminin yurtdışı coğrafya eğitimine çok fazla gerek
duymadan da kendi akademisyenini yetiştirebildiğini göstermektedir.

Anketi yanıtlayan akademisyenlerin % 23’ü Avustralya, Balkan Ülkeleri ve Güney Kore gibi
ülkelerde yurt dışı eğitim gördüklerini belirtmişlerdir. Bu durun yurtdışı eğitimde Batı
Avrupa ve ABD’ye karşı yeni alternatiflerin ortaya çıktığını göstermektedir.

Coğrafya alandaki bilimsel ve mesleki gelişmelerin takip edilmesinde günümüzde internet
vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Artık birçok coğrafi dergi aynı zamanda edergi olarak yayın yapmaktadır. Yine coğrafya alanındaki birçok mesleki ve bilimsel
çalışmalara internet üzerinden kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Bu ve benzeri gelişmeler
internetin günümüzde her alanda olduğu gibi coğrafya eğitimi üzerinde de etkili olmaya
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başladığını göstermektedir. Ankete katılan akademisyenlerin neredeyse tamamına yakın bir
kısmı (% 97’si) internet üzerinden coğrafya alanındaki gelişmeleri izleyebilmektedir. Bu
durum küreselleşmenin ülkemiz coğrafya bölümleri ve akademisyenleri üzerindeki etkisini
net bir şekilde göstermektedir.

Gelişmesini

hızla

devam

ettiren

ülkemiz

açısından

Avrupa

Birliği

ülkeleri

ile

üniversitelerimizin coğrafya bölümleri arasındaki işbirliği bilgi paylaşımı, öğrenci ve
akademisyen değişimi gibi konularda gittikçe önem kazanmaktadır. Bilimsel araştırma ve
çalışmaları uluslararası alanda paylaşmanın en iyi yollarından biri üniversiteler arası
işbirliğidir. Dolayısıyla üniversiteler arası işbirliği yoluyla hem ülkenin tanıtımı yapılmakta
hem de akademisyen ve öğrencilerin karşılıklı değişimi ile farklı üniversitelerde ve farklı
ortamlarda bilgi ve becerilerini arttırmaları sağlanmaktadır.

Günümüzde ülkelerin ihtiyaç duydukları öğretim üyesi ve araştırıcıların bir kısmının
yetiştirilmesi yabancı ülke üniversiteleri ile yapılan işbirliği antlaşmaları ile sağlanmaktadır.
Böylece ülkelerin kısa ve uzun vade de kalkınmasında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman
ihtiyacının bir kısmı bu şekilde karşılanır. Karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişim
programları sayesinde üniversitelerin coğrafya bölümleri arasında hem ilişkiler gelişir ülke
tanıtılmasına katkıda bulunulmuş olunur hem de yapılan bilimsel ve mesleki çalışmaların
paylaşımı sağlanarak bilgi alış verişinde bulunulmaktadır. Bunun yanında öğretim elemanı
değişimi

programlarına

katılan

akademisyenlerin

akademik tecrübeleri

de

artmış

olmaktadır.

Ankete katılan akademisyenlerin % 28’i (17 kişi) yurt dışında akademik çalışmalarda
bulunmuş geri kalan % 72 (43) gibi büyük bölümü yurt dışında akademik çalışmalarda
bulunmamıştır.

Akademisyenlerin

%28’inin

yurt

dışında

akademik

çalışmalarda

bulunduğunu belirtmesi bu alanda küreselleşmenin etkilerinin daha az olduğunu
göstermektedir. Özellikle yabancı dil sorunu akademisyen değişimi programlarına katılımı
azaltmaktadır. Bunun yanında coğrafya bölümlerimiz ile yabancı ülke coğrafya bölümleri
özellikle Avrupa Birliği ülkeleri üniversiteleri coğrafya bölümleri arasındaki ilişkiler Avrupa
Birliğine katılım sürecinin hız kazanması ile gelişecektir. Böylece, akademisyenlerimiz dil
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sorununu çözümledikleri takdirde öğretim elemanı değişim programlarına daha fazla
katılacak ve akademik tecrübeleri daha da artacaktır.

Çok az sayıda coğrafyacı küresel güncel gelişmeleri izleyebilmekte, ulusal ve küresel ölçekte
etkili olabilecek kaliteli yayın yapabilmektedir. Coğrafya bölümleri küreselleşmenin getirmiş
olduğu dinamizmden uzak eski hantal yapılarını korumaktadır. Ulusal çapta yayın yapan
coğrafya dergileri incelendiğinde yayınlanan makalelerin küresel gelişmelerden uzak önemli
bir kısmının eskiyi tekrar ettiği ve içerikte hiç yenilik taşımadığı görülmektedir. Özellikle
son 10-15 yılda yapılan araştırma ve yayınların önemli bir kısmı niteliksiz, daha önce
yapılmış çalışmaların tekrarı şeklinde olup coğrafi araştırma ilke ve metotlarının tam
anlamıyla uygulanmadığı kalite ve niteliktedir. Hiç kuşkusuz, coğrafya bölümlerindeki
kadroların eksik olması, yetişmiş elemanların sayıca azlığı ve iletişimsizlik bu sonucu
doğurmaktadır. Alanında uzman kişilerce gözden geçirilmemiş, hakemsiz ve kontrolsüz
araştırma ve yayınlar gün gittikçe çoğalmaktadır (Şahin, 2001: 152).

Küresel boyutta ki yayınların önemli bir kısmı kongre ve sempozyumlara katılım ile sınırlı
kalmaktadır. Özellikle SCI ve SSCI indekslerince taranan dergilerde yayınlanan makalelerin
hem mesleki getirisi fazla hem de ülkenin uluslar arası alandaki saygınlığını arttırmaktadır.
Ancak ülkemiz coğrafya akademisyenlerinin bu indekslerdeki yayınları sayısal olarak
yetersizdir. Bu durum hem ülkemiz coğrafya bilimi gelişimini hem de Türkiye’nin
uluslararası alandaki saygınlığını olumsuz etkilemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma, küreselleşmenin Türkiye Üniversitelerindeki coğrafya akademisyenleri
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu araştırmanın bulguları,
birkaç önemli noktaya dikkat çekmektedir.
1. Araştırmaya sonuçlarına göre yardımcı doçentlik kadrosunda önemli ölçüde yığılma
olduğu görülmektedir.
2. Akademisyenler en fazla fiziki ve beşeri coğrafya uzmanlık alanlarında yığılmışlardır.
3. Araştırmaya katılan akademisyenler arasında İngilizce yabancı dilinin yaygın olduğu
anlaşılmaktadır.
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4. Araştırmaya katılan akademisyenlerin yurt dışında yüksek öğrenim görme durumlarına
bakıldığında Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin öne çıktığı görülmektedir.
5. internet üzerinden coğrafya alanındaki gelişmelerin izlenmesi konusunda bir duyarlılığın
ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
6. Akademisyenlerin, üniversitelerinin coğrafya bölümlerinin herhangi bir yabancı
üniversite/ üniversitelerin coğrafya bölümü/bölümleri arasında bilimsel anlamda bir işbirliği
konusunda yeterli duyarlılığa sahip oldukları görülmüştür.
7.

Araştırmaya

katılan

akademisyenlerin

yurt

dışındaki

üniversitelerin

coğrafya

bölümlerinde yeterli akademik çalışmalarda (misafir öğretim görevlisi olarak vb.)
bulunamadıkları ortaya çıkmıştır.
8. Araştırmaya katılan akademisyenlerin önemli bir kısmının yurt dışında yayınlanan yayın/
yayınlara sahip olduğu görülmektedir.
9. Araştırmaya katılan akademisyenlerin SCI ve SSCI Dergileri ile uluslar arası mesleki
dergilerinde yayınlanan yayın/ yayınlarının sayısal olarak yetersiz olduğu görülmektedir.
10. Akademisyenlerin önemli ölçüde uluslar arası sempozyum/ kongre bildirileri (bildiri
kitabında yer alan) yayınlanan yayın/ yayınlara sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Araştırma sonuçları dikkate alınarak şu önerilerde bulunulabilir:
1. Gelişen küresel ilişkiler sayesinde coğrafya alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilmek
ve farklı coğrafyalarda deneyim kazanabilmek için büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Öğretim
üyesi değişim programları sayesinde Türkiye coğrafya akademisyenlerinin tecrübe
kazanmaları sağlanmalıdır.
2. Küresel gelişmeler artık bütün bilimsel alanlarda olduğu gibi coğrafya alanında da
zorlayıcı, kalite artırıcı ve yaptırım gücüne sahiptir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı etkiler
adeta bireyi çağdaş bilgi ve beceriye sahip olması kendi dışındaki insanlarla “rekabet”
edebilecek düzeye getirmeye zorlamaktadır. Akademisyenlerin çağa uygun coğrafi bilgi ve
becerilerle donatılmış olması yanında ana dili dışında geçerli bir yabancı dili iyi bilmesi için
gerekli altyapı oluşturulmalıdır.
3. Coğrafya akademisyenlerinin ulusal ve küresel ölçekte etkili olabilecek kaliteli yayın
yapabilmeleri teşvik edilmelidir.
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Özet

Bu araştırmada okul psikolojik danışmanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) nasıl
kullandıkları araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ulaşılan 208 katılımcının 132’i kadın, 76’i erkek; yaş ortalamaları 30.8’dir. Katılımcıların 161’i ilk ve
orta öğretim okullarında, 47’si Rehberlik Araştırma Merkezinde çalışmaktadır. Verilerin analizinde
kay kare, tek yönlü varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Psikolojik danışmanların çoğunun
kurumlarında tüm BİT’nin olduğu, yaklaşık dörtte üçünün BİT ile ilgili ders aldıkları ancak üçte
birinden azının BİT’nin PDR’de nasıl kullanabileceğine ilişkin bilgisi olduğu bulunmuştur. Elde edilen
bulgulara göre psikolojik danışmanların çoğu BİT’nin temelinde yer alan bilgisayarı en fazla rapor
yazmak, sunu hazırlamak, eposta aracılığı ile haberleşmek, web sayfası araştırmak amacıyla, en az
velilerle bağ kurmak amacıyla kullanmaktadırlar. Yapılan kay kare testi sonucunda cinsiyet, yaş ve
çalışılan eğitim kurumuna göre psikolojik danışmanlar arasında, son değişken hariç, bazı anlamlı
farklar bulunmuştur. Sonuçlara göre genç psikolojik danışmanlar BİT’ni mesleki rehberlik ve web
taraması için, erkek psikolojik danışmanlar test verme ve eğitimler için daha fazla kullanmaktadırlar.
Ayrıca, psikolojik danışmanların BİT’ni kullanmada kendilerini rahat ve yeterli hissettikleri ve BİT’ni
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kullanmanın üretkenliklerini artırdığı biçiminde algıladıkları sonucu elde edilmişse de yapılan
karşılaştırma testlerii sonucunda bu konuda cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim kurumuna göre anlamlı
bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk okul psikolojik danışmanları, bilgi ve iletişim teknolojileri.

Abstract

This study sought to investigate information and communication technologies (ICT) usage among
Turkish school counselors utilizing a questionnaire developed by the authors. The participants were
208 school counselors (132 female, 76 male) with a mean age of 30.8 years. This sample contained 161
counselors employed in public elementary and secondary schools while the remaining 47 were
employed in Guidance Resource Centers.

The survey results were tabulated and examined for

significant differences utilizing Chi-Square, t-test and one-way analysis of variance. Results of this
survey revealed that virtually all participants had access to ICT at their worksite. Although 75% of the
participants reported formal training in ICT only one third reported specific training in applying this
knowledge in the field of Counseling. From among the applications of ICT to counseling, as identified
by the Association for Counselor Education and Supervision and the Council for Accreditation of
Counseling and Related Educational Programs, the most frequently identified were report writing,
presentation preparation, emailing, and internet searches. The least frequently reported uses were for
data base utilization and communication with parents. Chi-Square analysis revealed that younger
counselors (<30 years of age) tend to use ICT for career counseling and web-site searches more
frequently than older colleagues. This analysis further revealed that male counselors use ICT for
testing/assessment purposes and for professional development more frequently than their female
counterparts. The results revealed that although the participants reported high levels of self-reported
competence, confidence or productivity related to ICT use, there were no significant differences by
gender, age, or work setting.
Keywords: Turkish school counselor, information and communication technologies

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılmasındaki ana tema
bilginin kapsamında, bilgiye ulaşmada, bilgiye ulaşma hızında ve biçiminde oluşan hızlı
değişimlerdir.

Bilgi toplumuna geçişi de ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim teknolojisinin

temelindeki araç olan bilgisayarlar üstlenmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kavramı,
bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ve verileri saklamak, iletmek
ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir kavramdır.
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Akkoyunlu ve Soylu’ya (2010) göre özellikle, 1990’lı yılların başından itibaren BİT alanında
çok çarpıcı bir gelişme yaşanmış ve internet geliştirilmiştir. İnternet bugün araştırma, eğitim,
sosyal, iletişim, politika, eğlence ve ticaret gibi insanları ilgilendiren tüm etkinlikleri
çevreleyen bir kullanıma ulaşmıştır. Dolayısıyla BİT, pek çok amaçla kullanıldığı gibi
mesleki amaçla da yaygın olarak kullanılmaktadır. BİT’nin eğitimde kullanılması giderek
artış göstermektedir. Bilgisayarın eğitim sistemi içinde kullanılmaya başlanması Türkiye‘de
diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 1980’lerin ilk yıllarına dayanmaktadır (Aşkar, 2003).
Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan psikolojik danışma ve rehberlikte de BİT’nin kullanımı
çok önemli hale gelmiştir. Yaklaşık 25 yıl önce psikolojik danışman eğitimcisi olan Goodyear
(1984) bilgisayar kadar bir mesleği etkileyen başka bir teknolojinin olmadığını belirtmiştir.
BİT psikolojik danışmanların iletişim ve destek ağı oluşturmalarında, psikolojik danışma
müdahalelerinde, öğrencilere yüksek öğrenim ve meslek keşfinde yardımcı olmada, uzaktan
eğitimde, bilgiye ulaşma ve yayma alanlarında (Van Horn ve Myrick, 2001) öğrencilerle, anababalarla ve diğerleriyle bilgi alışverişinde bulunmada (McLellan, 1999) okul psikolojik
danışmanların işlerini anlamlı biçimde etkilemektedir.

BİT’ni kullanabilme becerilerinin psikolojik danışmanlar için önemli olduğunu alanla ilgili
CACREP (the Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve ACES (Association
for Counselor Education and Supervision -Amerikan Psikolojik Danışman Eğitimi ve
Süpervizyon Derneği) gibi mesleki kuruluşlar da vurgulamaktadır. CACREP (2001)
tarafından hazırlanan, psikolojik danışmanlara kazandırılması gereken yeterlikler listesinde
BİT’nin kullanımı ile ilgili bazı maddeler yer almaktadır. Bunlardan bazıları kariyer
danışmanlığı uygulamalarında BİT’inden yararlanma; bilgisayar aracılığı ile istatistiksel
analizler yapma; gerektiğinde sunum ya da eğitim amacıyla bilgisayar donanımlarını
kullanma; bilgisayarı, akademik, kariyer ve kişisel/sosyal konularda öğrencilere, ailelere ve
eğitimcilere yardım etmek için kaynak olarak kullanma biçiminde özetlenebilir. ACES (2007)
de psikolojik danışman eğitiminde öğrencilere BİT ile ilgili şu 12 yeterlik alanlarının
kazandırılmasını önermektedir. 1) Bilgisayarı rapor yazmak, grup sunuları hazırlamak, web
sayfası hazırlamak için kullanabilmek. 2) Video kayıt, işitsel kayıt, projeksiyon gibi görsel
işitsel araçları kullanabilmek. 3) Bilgisayar aracılığı ile istatistiksel paket programlarını

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

53

Psikolojik Danışmanların Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaları Üzerine Bir Pilot Çalışma

kullanabilmek. 4) Bilgisayar için düzenlenmiş testleri, kariyer için karar verme programlarını
kullanabilmek. 5) Elektronik postayı kullanabilmek. 6) Danışana yardımcı olabilecek yüksek
öğretim kurumlarıyla, mesleklerle; burs ve parasal destekle, müdahale yollarıyla ilgili farklı
bilgileri bilgisayar aracılığı ile araştırabilmek. 7) Psikolojik danışma ile ilgili elektronik posta
listelerine üye olabilmek, katılabilmek ve çıkabilmek. 8) Psikolojik danışma ile ilgili CDROM veri tabanlarına ulaşabilmek ve kullanabilmek.

9) İnternet aracılığı ile verilen

psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili etik kurallardan haberdar olmak. 10) İnternet aracılığı
ile verilen hizmetin güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmak. 11) İnterneti sürekli eğitim
olanaklarını bulmak ve yararlanmak için kullanabilmek. 12) İnternet aracılığı ile elde edilen
bilgilerin niteliğini değerlendirebilmek. Görüldüğü gibi psikolojik danışmanların BİT’leri
kullanabilmeleri beklenmektedir.

Yurtdışında okul psikolojik danışmanlarının BİT kullanmalarına yönelik olarak yapılan bazı
çalışmalar vardır. Holcomb-McCoy, (2005) 222 Amerikan psikolojik danışmanla yaptığı
çalışmada psikolojik danışmanların bilgisayar teknolojilerini en fazla yazı yazmak,
öğretmenlerle bağlantı kurmak gibi amaçlarla kullanıyorken, en az web sayfası oluşturmak
ve öğrencilerle elektronik posta aracılığı ile haberleşmek için kullandıkları sonucuna
ulaşmıştır. Benzeri bir çalışmada Travis (2007) lisede çalışan 72 psikolojik danışmanın (72)
BİT’i, psikolojik danışma ile ilgili bilgi araştırmak, meslektaşlarla bağlantı kurmak,
öğrencilerle akademik ve mesleki danışmanlık konularında planlama yapmak, üst eğitim
kurumlarıyla ilgili bilgi indirmek amacıyla kullandıklarını bulmuştur.Filipin’lerde 240 okul
psikolojik danışmanıyla yapılan bir çalışmada okul psikolojik danışmanlarının BİT’ni daha
çok mektup/rapor yazmada, velileri aramada ve kayıt tutmada kullandıkları bulunmuştur
(Viluan, 2011). Okul psikolojik danışmanlarının kendilerini BİT kullanımında yeterlikler
listesine göre nasıl algıladıklarına ilişkin Myers ve Gibson (1999) tarafından gerçekleştirilen
bir araştırmada, toplam 104 psikolojik danışman ve psikolojik danışman eğitimcisinden veri
toplanmıştır. Katılımcıların en fazla sahip olduklarını algıladıkları üç yeterlik alanının,
sırasıyla elektronik posta yollayabilmek; psikolojik danışmanlıkla ilgili elektronik posta
listelerine üye olmak, katılmak ve üyelikten çıkmak; görsel-işitsel teknolojileri ve
projeksiyonu kullanmak olduğu görülmüştür. En az sahip olduklarını düşündükleri üç
yeterlik alanı ise sırasıyla danışanlara bilgisayarda test vermek ve onlarla kariyer kararları
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verme programlarını kullanmak; internet aracılığı ile sağlanan psikolojik danışma
hizmetlerinin güçlü ve zayıf yanlarından haberdar olmak; bilgisayarda istatistik paket
programlarını kullanabilmek olduğu bulunmuştur.Okul psikolojik danışmanlarının BİT’ni
kullanımlarının görece yeni bir durum (D’Andrea, 1995; Rust, 1995; Van Horn ve Myrick,
2001) olması nedeniyle BİT kullanmada kendilerini ne kadar rahat, yeterli ve üretken
hissettikleri sorusu akla gelmektedir. Farklı çalışmalarda farklı eğitim düzeylerinde çalışan
psikolojik danışmanların BİT kullanmak konusunda kendilerini büyük oranda rahat ve
teknolojilere aşina hissettikleri (Carlson, Portman ve Bartlett, 2006; Creamer, 2001; HolcombMcCoy, 2005), ayrıca BİT kullanmada kendilerini yeterli buldukları (Travis, 2007; Viluan,
2011) ve bu yolla kendilerini daha üretken algıladıkları (Owen ve Weikel, 1999; Viluan, 2011)
sonuçları elde edilmiştir

Son yıllarda tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bilgisayarın ve internetin yaşamın
her alanında kullanımında bir artış gözlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (2011)
yaptığı Hane Halkı BİT Kullanımı çalışmasında nüfusun %45’inden fazlasının bilgisayar
kullandıkları ve %43’ünün internete ulaşabildiği sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçların,
eğitim sektöründeki kullanımları da yansıttığı düşünülebilir. Türkiye’de BİT’lerin psikolojik
danışma alanında kullanılması konusundaki çalışmalar (Asan, 2003; Kesici, 2008) daha çok
kariyer danışmanlığı alanıyla ilgili görünmektedir. Mesleki/Kariyer danışmanlığı konusunda
ilk ve orta öğretim öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlı’ğınca geliştirilen bilgisayar tabanlı
Ulusal Mesleki Bilgilendirme Sistemi (MEB, 2010) BİT’ni kullanma aracılığı ile kariyer
danışmanlığı yapılmasını sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir. Kişisel psikolojik
danışma ve rehberlik açısından bakıldığında, bazı resmi ve özel kurumların web sitelerinde
online psikolojik danışma adı altında bazı çalışmalara rastlansa da (Hamamcı, 2007) ilk ve
orta öğretim okullarında BİT’lerin kişisel psikolojik danışmanlık amaçlı kullanıldığına ilişkin
bir araştırmaya rastlanmamıştır.

Araştırmanın önemi ve amacı
Okul psikolojik danışmanlarının BİT’leri kullanımını artırmak için Casey (1992) öncelikle
durum saptaması yapılmasının daha sağduyulu bir davranış olduğunu belirtmektedir.
Türkiye’deki okullarda BİT kullanımında hızlı bir artış gözlense de, okullardaki psikolojik

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

55

Psikolojik Danışmanların Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaları Üzerine Bir Pilot Çalışma

danışmanların BİT kullanmalarına ilişkin yayınlanmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
araştırmada okul sisteminde çalışan psikolojik danışmanlarının mesleki anlamda BİT ilgili
ders alıp almadıkları, hangi BİT’ne sahip oldukları, BİT’ni hangi amaçlarla kullandıkları ve
BİT’ni kullanma konusundaki rahatlık, yeterlik ve üretkenlik algıları ortaya konmaya
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, okul psikolojik danışmanlar arasında bilgisayar kullanım
yolları ile bilgisayar kullanma ile ilgili kendilerini rahat, yeterli ve üretken bulmaları
konusunda, cinsiyet, yaş ve çalıştıkları okul düzeyi değişkenlerine göre fark olup olmadığı
sorusuna da yanıt aranmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın deseni
Bu çalışmada okul psikolojik danışmanlarının hali hazırda BİT kullanmaları ile ilgili var olan
bilgilere ulaşmak için betimsel yaklaşım kullanılmıştır.

Katılımcılar
Katılımcılara ulaşmak için zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf elde
etmek amacıyla elverişli uygun örneklem (Convenience sampling) tekniği (Kemper,
Stringfield ve Teddlie, 2002) kullanılmış ve bu yolla toplam 208 psikolojik danışmana
ulaşılmıştır. Katılımcıların 132’i kadın (% 63.6), 76’i erkek (% 34.4) iken yaş ortalaması (yaş
dağılımı 22-57) 30.8’dir. Bu çalışmada katılımcıların yaş ortalaması 30.8, (yaş dağılımı 22-57)
dir. Karşılaştırma yapabilmek için psikolojik danışmanlar 30 yaşında ve daha genç olanlar
106 (% 51) ve 31 yaş ve daha yaşlı olanlar 102 (% 49) biçiminde iki grup olarak ele
alınmışlardır. Buna göre psikolojik danışman sayıları ve yüzdeleri, ilk öğretimde 97 (% 46.6);
ortaöğretimde 64 (% 30.8); Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) 47 (% 22.6)
biçimindedir.

Veri toplama aracı
Veri toplamak amacıyla, ACES ve CACREP’in önerdiği psikolojik danışmanların sahip
olması gereken BİT kullanma yeterlikleri ve önceki araştırmalarda kullanılan ölçme
araçlarına (Holcomb-McCoy, 2005; Owen ve Weikel, 1999) dayalı olarak araştırmacılar
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tarafından bir anket geliştirilmiştir. Ankette toplam 18 madde bulunmaktadır. Maddeler beş
grupta toplanmıştır. İlk grupta, cinsiyet, yaş, çalışma ortamının sorulduğu üç demografik
soru yer almaktadır. İkinci grupta bilgisayar dersi alma, bilgisayar kullanma ve sahip olunan
bilgisayar teknolojileri gibi BİT’nden haberdar ve sahip olma üzerine toplam 8 soru
bulunmaktadır. Üçüncü grup BİT ‘nin kullanımıyla ilgili tek soru olmakla beraber evet ve
hayır biçiminde işaretlenmesi beklenen 13 alt maddeden oluşmaktadır. Ankete dahil edilen
BİT kullanma ile ilgili maddelerden bazıları hem ACES hem de CACREP tarafından
vurgulanan psikolojik danışmanların BİT’ni kullanma becerilerini gösteren davranışları
göstermektedir: BİT’ni rapor yazmak, grup sunuları hazırlamak, web sayfası hazırlamak,
Web sayfalarını incelemek ve bilgiye ulaşmak ve danışana yardımcı olabilecek yüksek
öğretim kurumlarıyla, mesleklerle; burs ve parasal destekle, müdahale yollarıyla ilgili farklı
bilgileri bilgisayar aracılığı ile araştırabilmek, eğitim amaçlı olarak CD-ROM, DVD, VCD gibi
araçları

kullanmak,

mesleki

rehberlik

için,

bilgisayar

için

geliştirilmiş

testleri

uygulayabilmek için, bilgisayar aracılığı ile istatistik yapabilmek için kullanmak. PDR ile
ilgili veri tabanlarına ulaşabilmek ve kullanabilmek, elektronik posta yollamak ve almak,
tartışma ve bilgi amaçlı olarak eposta gruplarıyla yazışmak ve İnternet aracılığı ile eğitim
almak ve vermek gibi bazı beceriler ise sadece ACES tarafından vurgulanmaktadır. Son
olarak bu listeye CACREP’in üzerinde durduğu BİT’ni kişisel sorunların çözümüne yardımcı
olmak ve sosyal becerileri geliştirmek için kullanmak, velilerle ve öğretmenlerle bağlantı
kurmak gibi beceriler eklenmiştir. ACES’in internet aracılığı ile verilen hizmetlerin niteliğini
değerlendirme, güçlü ve zayıf yanlarını görme ve etik kurallardan haberdar olma
maddelerine değerlendirmenin zor olması nedeniyle ankette yer verilmemiştir. Dördüncü
gruptaki maddeler BİT’nin kullanımına ayrılan zaman, yeterli bulunup bulunmaması ve
nedenleri olmak üzere 3 maddeden oluşmaktadır.

Son grupta BİT’ni kullanmakla ilgili

rahatlık, yeterlik ve üretkenlik konusundaki algılara dayalı yedili derecelemeli toplam 3 soru
yer almaktadır. Ankette yer alan bazı maddeler evet hayır biçiminde iken, bazıları çoklu
seçeneklerden birini seçmeyi, gerektirecek yapıdadır.

Verilerin analizi
Verilerin analizinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar için t testi ile kay kare testi
kullanılmıştır. BİT kullanma konusundaki rahat ve yeterli olma ve üretken hissetme
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değişkenleri yedili derece üzerinden değerlendirildiği için psikolojik danışmanların arasında
cinsiyet ve yaş gruplarına göre fark olup olmadığı t testi ile çalıştıkları eğitim kurumuna
göre fark olup olmadığı ise tek yönlü ANOVA ile test edilmiştir. BİT’ni kullanma amaçları
frekanslar biçiminde değerlendirildiği için bu fark sözü geçen değişkenler açıcından kaykare
testi ile analiz edilmiştir.

BULGULAR
Bulgular, demografik bilgiler dışındaki dört grup maddeye göre verilmiştir. Dolayısıyla
bulgular, BİT’nden haberdar ve sahip olmayla ilgili bulgular, BİT’ni kullanma ile ilgili
bulgular, BİT’nin kullanılma süresiyle ilgili bulgular ve BİT kullanıma ilişkin algılarla ilgili
bulgular biçiminde sıralanmıştır.

BİT’nden haberdar ve sahip olma ile ilgili sorulardan BİT’ni nasıl kullanacaklarına ilişkin ders
alıp almadıkları sorusuna yanıt veren 204 kişinin % 76.9 (160) evet derken % 23.1 (48) hayır
yanıtı vermiştir. BİT ile ilgili ders aldıklarını belirten 160 kişinin % 41.6 bu eğitimi, üniversite
eğitimleri sırasında (68), % 41.25 hizmet içi eğitimler sırasında (66), % 16.25 özel dersler
aracılığı ile (26) aldıklarını belirtmektedirler. BİT ile ilgili ders alanlara (160), bu teknolojileri
PDR’de nasıl kullanabileceklerini öğrenip öğrenmedikleri sorulduğunda; katılımcıların %
29.4’ü (47) bu soruya evet derken, % 70.6’ı (113) hayır yanıtını vermiştir. Araştırmada sorulan
bilgisayar kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili soruya katılımcıların % 98.6’sı (205); evde kişisel
bilgisayarlarının olup olmadığı ile ilgili soruya ise % 89.9’u (187) evet yanıtını vermiştir. İş
yerinde bilgisayar kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili soruya, psikolojik danışmanların % 99’u (208
kişiden 206’sı); iş yerinde bilgisayarlarının olup olmadığı sorusuna ise % 89.4’ü (186) evet
yanıtını vermişlerdir. Yanıtlara bakıldığında psikolojik danışmanların sadece yaklaşık onda
birinin iş yerinde kendilerine ait bilgisayarları olmadığı görülmektedir. Okulda sahip olunan
bilgisayar teknolojileri konusunda katılımcıların büyük kısmının (146; % 70.2), yazıcı,
projeksiyon, internet bağlantısı gibi bilgisayar teknolojilerine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer katılımcılar ise hepsine değilse de bazı BİT’e sahip olduklarını belirtmişlerdir.

BİT’ni kullanım amaçları:

BİT’ni psikolojik danışmanların hangi amaçlarla kullandıkları

sorusunda sunulan seçeneklere evet biçiminde verilen yanıtlar, en fazla işaretlenenden en aza
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gidecek biçimde sıralanarak Tablo’ 1 de sunulmuştur.
danışmanların, BİT’ni

Listeye bakıldığında; psikolojik

daha çok rapor yazmak, elektronik posta alma/yollamak, web

sayfalarını araştırmak ve eğitim için CD-ROM, DVD, ve VCD gibi araçları kullanma amaçlı
kullandıkları görülmektedir. En az kullanılma biçimi ise veri tabanlarını kullanmak ve
velilerle bağlantı kurmak için bilgisayarı kullanmaktır. Cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim
kurumu açısından BİT’nin kullanımında fark olup olmadığına Kay kare testi ile bakıldığında
çalışılan kurum açısından hiçbir anlamlı fark bulunmamıştır. Yaş değişkeni açısından, BİT’ni
mesleki rehberlik (χ²:3.23, p<.05) ve web sayfas
ı araştırma k amacıyla kullanmak χ²:6.20,
(
p<.01) konusunda gençler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyet açısından ise BİT’ni test
vermek (χ²:3.65, p<.03) ve internet arac
ılığı ile eğitim almak ve vermekχ²:7.40,
(
p<.005)
amacıyla kullanmak konusunda erkekler lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Tablo 1. Psikolojik Danışmanların, BİT’ni PDR Amaçlı Nasıl Kullandıklarına İlişkin Bulgular
BİT’ni PDR’ de kullanma yolları

Frekans

Yüzde

(f)

(%)

Bilgisayarı rapor yazmak, grup sunuları hazırlamak, web sayfası 204

98.1

hazırlamak için kullanabilmek
Elektronik posta yollamak ve almak
Danışana

yardımcı

olabilecek

yüksek

öğretim

199

95.7

kurumlarıyla, 193

92.8

mesleklerle; burs ve parasal destekle, müdahale yollarıyla ilgili farklı
bilgileri web sayfalarından araştırabilmek.
Eğitim amaçlı CD-ROM, DVD, VCD kullanmak

167

80.3

Mesleki rehberlik amaçlı olarak bilgisayarı kullanmak

160

76.9

Tartışma ve bilgi amaçlı olarak eposta gruplarıyla yazışma

156

75

Kişisel /sosyal PDR (kişisel ve sosyal gelişim için ya da bu konulardaki 109

52.4

sorunları gidermek için) için BİT’ni kullanmak
Bilgisayar

için

geliştirilmiş

testleri

kullanmak

(Bilgisayarda 105

50.5

Öğretmenlerle bağlantı kurmak

100

48.1

İnternet aracılığı ile eğitim almak ve vermek

92

44.2

Bilgisayar aracılığı ile istatistiksel programları kullanmak

90

43.3

değerlendirme yapmak)
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PDR ile ilgili veri tabanlarına ulaşabilmek ve kullanabilmek

87

41.8

Velilerle bağlantı kurmak

59

28.4

Bilgisayar teknolojilerinin kullanımına ayrılan zaman: Psikolojik danışmanların BİT’ni, haftada
yaklaşık kaç saat, PDR ile ilgili işler için kullandıkları sorusuna gelen yanıtlara bakıldığında
genel ortalamanın 8.17 saat olduğu görülmektedir. . Öte yandan, iş yerinde bilgisayar
kullanımın yeterli bulunup bulunmadığı ile ilgili soruya % 67.8’i (141) evet derken, % 21.2si’i
(44) hayır diye yanıtlamıştır. Katılımcıların % 11.1’i (23) ise istediklerinden daha fazla
bilgisayar kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda, katılımcıların onda yedisi yeterli
miktarda bilgisayar kullanabildiğini bildirirken onda biri kullanmak istediklerinden daha
fazla kullanmak durumunda olduklarını dile getirmişlerdir. Sonuçta, onda ikisi yeterince
bilgisayar kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 44 kişilik grup, bilgisayarı yeterince
kullanamamalarının nedenlerini şu şekilde sıralamaktadırlar: Teknik destek yetersizliği % 25
(11), yetersiz bilgisayar becerileri % 22.7 (10), bilgisayarın eski olması % 20.5 (9), yazılım
programlarının eski olması % 9.1(4) ve sınırlı ekonomik koşullar, yönetsel desteğin olmaması
ve zamanın olmaması % 22.7(10).

BİT’ni kullanmakla ilgili algılar, rahatlık, yeterlik ve üretkenli artırması açısından ele alınmıştır.
Bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleriyle ilgili yedi dereceli
soruya verilen yanıtların ortalaması ( X =5.99, σ=1.23) olarak bulunmuştur. Bilgisayar
kullanımda kendileri rahat hissetmeleri açısından psikolojik danışmanlar arasında cinsiyet,
yaş ve çalışılan eğitim kurumu açısından yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Psikolojik danışmanların bilgisayar ve teknolojileri kullanmada kendilerini
ne kadar yeterli bulduklarıyla ilgili soruya verdikleri yanıtların ortalamasının ( X =5.42, , σ
=1.19) olarak bulunması, kendilerini yeterli algıladıklarını göstermektedir. Cinsiyet, yaş ve
çalışılan eğitim kurumu açısından bilgisayar konusunda yeterli hissetmede konusunda
yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Psikolojik danışmanların BİT’ni
kullanmanın üretkenliklerine ne kadar katkısı olduğunu düşündüklerine ilişkin soruya
verdikleri yanıtların ortalamasının yedi üzerinden ( X =5.73, , σ =1.23) olarak bulunması,
bilgisayarın verimli olmalarına katkısı olduğunu algıladıklarını göstermektedir. Cinsiyet ve
yaş değişkeni açısından BİT’ni kullanmanın üretkenliği artırıp artırmadığı konusunda
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yapılan t testi ve çalışılan eğitim kurumu açısından anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin
Tek Yönlü ANOVA sonuçlarında göre anlamlı fark bulunmamıştır.

TARTIŞMA VE YORUM
Tartışma ve yorumlar, bulgularda izlenen sıraya göre sunulmuştur. BİT’nden haberdar ve
sahip olma ile ilgili sorulardan BİT’ni nasıl kullanacaklarına ilişkin ders alıp almadıkları
sorusuna verilen yanıtlara göre ulaşılan psikolojik danışmanların yaklaşık dörtte birisinin
bilgisayar teknolojileri ile ilgili hiçbir ders almadıklarını göstermektedir. BİT ile ilgili ders alma
ile ilgili sorunun yanıtlarına göre üniversite eğitimi sırasında bilgisayarla ilgili ders alanların
sayısının fazla olmaması, yakın zamana dek psikolojik danışman yetiştiren her anabilim dalı
programında bilgisayarla ilgili dersin olmamasıyla açıklanabilir. Ancak son yıllarda
nerdeyse tüm PDR eğitiminde, Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili dersler verilmektedir.
Özellikle YÖK tarafından 2007’de hazırlanan standart PDR programlarında, iki ayrı
bilgisayar dersinin verilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak; bu araştırmanın benzerinin
yapılması halinde, BİT ile ilgili üniversite eğitimi sırasında ders aldıklarını belirtenlerin
sayısında artış beklenebilir. BİT ile ilgili ders alanlara bu teknolojileri PDR’de nasıl
kullanabileceklerini öğrenip öğrenmedikleri sorulduğunda; psikolojik danışmanların üçte
ikisine

yakınının

aslında

BİT’ni

psikolojik

danışma

hizmetleri

sırasında

nasıl

kullanacaklarına ilişkin resmi bir eğitim almadıkları anlamına gelmektedir. YÖK tarafından
PDR programlarına konması önerilen iki ayrı bilgisayar dersinden birisinin bu amaca hizmet
edecek biçimde yapılandırılması uygun olabilir. Carlson ve arkadaşlarının (2006)
araştırmalarının sonuçlarına göre Amerikalı psikolojik danışmanların yaklaşık % 60’ı
bilgisayar kullanımıyla ilgili hiç ders almamışlardır. Türkiye’de hiç ders almadığını
söyleyenlerin oranının % 22.5 olduğu göz önüne alınınca, durumun kötü olmadığı
düşünülebilir. Araştırmada sorulan bilgisayar kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili soruya
katılımcıların nerdeyse tamamı, evde kişisel bilgisayarlarının olup olmadığı ile ilgili soruya ise
onda dokuzu evet yanıtını vermiştir. İş yerinde bilgisayar kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili
soruyla iş yerinde bilgisayarlarının olup olmadığı sorusuna verilen yanıtlar da benzerdir. Bu da
katılımcıların büyük kısmının bilgisayar kullandıkları ve hem kişisel hem de ofis
bilgisayarlarının oldukları anlamına gelmektedir. Owen ve Weikel (1999) tarafından yapılan
araştırmada kişisel bilgisayara sahip olma oranı % 61; okullarında bilgisayar olma oranı ise
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% 82 olarak bulunmuştur. Öte yandan araştırmalar arasında uzun bir sürenin olduğu da göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmadaki katılımcıların çok büyük bir kısmının iş yerinde
bilgisayar kullanmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1990’lardan sonra okullarda bilgisayar
teknolojilerini yaygınlaştırmayla ilgili politikalarının bir sonucudur. Özellikle de 2000
yılından itibaren okulların çoğu bilgisayara sahip hale gelmiştir (Aşkar, 2003). Yanıtlara
bakıldığında psikolojik danışmanların sadece yaklaşık onda birinin iş yerinde kendilerine ait
bilgisayarları olmadığı görülmektedir. Okulda sahip olunan bilgisayar teknolojileri konusunda
katılımcıların nerdeyse dörtte üçünün yazıcı, projeksiyon, internet bağlantısı gibi BİT’ne
sahip oldukları anlaşılmaktadır. Diğer katılımcılar ise hepsine değilse de bazı BİT’e sahip
olduklarını belirtmişlerdir. MEB’in projeleri sayesinde okulların teknolojik donanımların
büyük kısmına sahip görünmektedir (Aşkar, 2003). MEB, bir dizi projeler aracılığı ile tüm
okulların BİT’ne sahip olmaları doğrultusunda çalışmaktadır.

BİT’ni kullanım amaçları: Bulgulara göre BİT’nin PDR amaçlı olarak kullanımında velilerle
bağlantı kurmak için fazla kullanılmaması bilgisayarı kullanma olması Türk eğitim
sisteminde psikolojik danışmanların bilgisayar aracılığı ile velilerle iletişim kurmalarının
fazla onaylanmaması ile açıklanabilir. Korkut (2007) tarafından yapılan bir çalışmada,
psikolojik danışmanların kariyer danışmanlığı/mesleki rehberlik için bir bilgiye ulaşmak
istediklerinde en fazla web sayfalarını kullanmayı tercih ettikleri sonucunu elde edilmiştir.
Dolayısıyla

web

sayfalarının

araştırılması,

psikolojik

danışmanlar

arasında

önem

taşımaktadır. Yurtdışındaki çalışmalarda elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; psikolojik
danışmanlar bilgisayar ve teknolojilerini daha çok elektronik posta yollamak/almak,
(Carlson ve ark., 2006; Creamer, 2001; Myers ve Gibson, 1999; Viluan, 2011), rapor yazmak
(Creamer, 2001; Holcomb-McCoy, 2005; Owen ve Weikel, 1999; Viluan 2011), elektronik
posta listelerini kullanmak, (Myers ve Gibson, 1999), öğretmenlere elektronik posta yollamak
(Holcomb-McCoy, 2005), internette araştırma yapmak ve sunu hazırlamak (Owen ve Weikel,
1999) amaçlı kullanmaktadırlar. Bu araştırmalarda en az kullanılan yollar ise elektronik
ortamda test vermek, kariyer planı yapmak, istatistik amaçlı kullanmak (Myers ve Gibson,
1999), öğrencilerle elektronik posta aracılığı ile haberleşmek (Holcomb-McCoy, 2005),
etkileşimli mesleki rehberlik yapmak, test vermek ve internette araştırma yapmak (Owen ve
Weikel, 1999) olarak sıralanmıştır. Cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim kurumu açısından BİT’nin
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PDR amaçlı olarak kullanımında fark olup olmadığı ile ilgili Kay kare sonuçlarına göre
çalışılan kurum açısından fark bulunmamıştır. Bazı kullanım yolları açısından gençlerin ve
erkeklerin lehine farkların bulunması, gençlerin (Graham ve Smith, 2011, Özdemir, 2010) ve
erkeklerin (Aypay, 2010; Cooper, 2006; Tezci, 2011) BİT’ni kullanmada daha iyi olduğuna
ilişkin araştırma sonuçlarına benzerlik göstermektedir

Bilgisayar teknolojilerinin kullanımına ayrılan zaman: Sonuçlara göre psikolojik danışmanların
BİT’ni, PDR amaçlı olarak haftada sekiz saat kadar kullandıkları görülmektedir. Aslında bu
durum haftada ne kadar bilgisayar kullandıkları biçiminde sorulmuş olsa idi daha anlamlı
olabilirdi. Öte yandan iş yerinde bilgisayar kullanımın yeterli bulunup bulunmadığı ile ilgili
soruya verilen yanıtlara göre katılımcıların onda yedisi yeterli miktarda bilgisayar
kullanabildiğini bildirirken onda biri kullanmak istediklerinden daha fazla kullanmak
durumunda olduklarını dile getirmişlerdir. Sonuçta, onda ikisi yeterince bilgisayar
kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. BİT’ni yeterince kullanamamalarının nedenlerini teknik
destek yetersizlik, yetersiz bilgisayar becerileri, bilgisayarın ve yazılım programlarının eski
olması biçiminde sıralamışlardır. (Owen ve Weikel, 1999) tarafından yapılan çalışmada, okul
psikolojik danışmanlarının yalaşık onda yedisi bilgisayarı yeterince kullanamadıklarını
rapor etmişlerdir. Neden olarak ise zamanın yetersizliği, parasal desteğin azlığı, yetersiz
bilgisayar becerileri ve yönetsel desteğin yetersizliği gösterilmiştir.

BİT’ni kullanmakla ilgili algılar, rahatlık, yeterlik ve üretkenli artırması açısından ele alınmıştı.
Bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleriyle ilgili soruya
verilen yanıtların ortalamasının hayli yüksek olduğu görülmektedir. Bu da Türk psikolojik
danışmanların kendilerini Amerikalı meslektaşları gibi bilgisayar teknolojiler konusunda
rahat hissettiklerini göstermektedir (Carlson ve ark, 2006; Creamer, 2001; Holcomb-MaCoy,
2005). Bilgisayar kullanımda kendileri rahat hissetmeleri açısından psikolojik danışmanlar
arasında cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim kurumu açısından anlamlı bir fark bulunmaması
BİT’ni kullanımında erkeklerin (Aypay, 2010; Cooper, 2006; Tezci, 2011) ve gençlerin lehine
(Graham ve Smith, 2011, Özdemir, 2010) fark bulan araştırma sonuçlarıyla uyuşmamaktadır.
Psikolojik danışmanların bilgisayar ve teknolojileri kullanmada kendilerini ne kadar yeterli
bulduklarıyla ilgili soruya verdikleri yanıtların ortalaması da oldukça yüksek bulunması,
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kendilerini bu konuda yeterli algıladıklarını göstermektedir. Bu sonuç Owen ve Weikel
(1999) tarafından yapılan benzeri çalışmada bulunan sonuçtan ( X =4.86) daha yüksek
görünmektedir. Anlaşıldığı gibi, psikolojik danışmanlar bilgisayar kullanımında kendilerini
oldukça yeterli hissetmektedirler. Cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim kurumu açısından
bilgisayar konusunda yeterli hissetmede konusunda anlamlı bir fark bulunmaması
beklenmedik bir durumdur. Araştırmanın başında BİT’nin çok hızlı değişmesi nedeniyle
daha genç olanların bu teknolojileri öğrenmeleri için daha fazla fırsatları olacağı
düşünülmüştür. Psikolojik danışmanların BİT’ni kullanmanın üretkenliklerine ne kadar
katkısı olduğunu düşündüklerine ilişkin soruya verdikleri yanıtlara göre bilgisayarın verimli
olmalarına katkısı olduğunu algıladıklarını göstermektedir. Bulunan bu ortalama, Owen ve
Weikel (1999) tarafından elde edilen ortalamadan ( X =5. 35) biraz daha yüksek olsa da yakın
bir

değerdedir.

Viluan,

(2011)

tarafından

yapılan

çalışmada da okul

psikolojik

danışmanlarının, BİT’ni kullanımının üretkenliklerini artırdığı biçiminde algıladıkları
biçiminde bir sonuç elde edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve çalışılan eğitim kurumu açısından BİT’ni
kullanmanın üretkenliği artırıp artırmadığı konusunda anlamlı bir fark bulunmaması yaş,
cinsiyet ve çalışılan eğitim kurumu açıcından üretkenliği artırmasına ilişkin düşüncelerinde
bir fark yaratmadığını göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Elde edilen sonuçlardan psikolojik danışmanlarının yaklaşık onda dokuzunun evde ve iş
yerinde bilgisayarlarının olduğu, onda yedisinin okulunda tüm BİT donanımın yer aldığı,
bilgisayar dersi almış olanların onda dördünün üniversitede iken onda dördünün ise hizmet
içi eğitimle bu dersi aldığı, üçte ikiden fazlasının BİT’ni PDR’de nasıl kullanılacağına ilişkin
bir ders almadığı, bilgisayarı PDR amaçlı olarak haftada sekiz saatten fazla kullandıkları
anlaşılmaktadır. Okul psikolojik danışmanları, BİT’ni kullanma konusunda iyi durumda
görünmektedirler. Görüldüğü kadarıyla okulların ve RAM’ların büyük çoğunluğunda BİT
vardır. Bunun yanında, psikolojik danışmanların çoğunun BİT’ni PDR amaçlı kullanma
biçimlerinin en fazla rapor yazma ve eğitsel sunu hazırlama, elektronik posta alma ve
yollama web sayfası araştırma ve eğitim amaçlı CD-ROM, DVD ve VCD kullanmak amaçlı
olduğu bilgisayarı en az velilerle bağ kurmak için kullandıkları sonucuna varılmıştır. Bu
konuda yaş, cinsiyet ve çalışılan eğitimsel kurum açısından anlamlı bir fark bulunmamış
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olması, okul psikolojik danışmanlarının bu değişkenlere bakılmaksızın BİT’ni benzer
amaçlarla kullandıkları biçiminde açıklanabilir. Psikolojik danışmanlar arasında yaş, cinsiyet
ve çalışılan eğitimsel kurum değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmasa da BİT’ni
kullanma konusunda rahat olma, kendilerini yeterli hissetme ve BİT’ni kullanmanın
üretkenliklerini artırdığı biçiminde algılamaları açısından yüksek ortalama almış olmaları
sevindiricidir.

Bilgisayarla ilgili derslerin PDR programlarında yer alması sevindirici olmakla beraber YÖK
(2007) tarafından önerilen programdaki ders içeriklerine bakıldığında; bu teknolojilerin
psikolojik danışma ve rehberlik amacıyla nasıl kullanılabileceğine ilişkin fazla ipucunun
bulunmadığı görülmektedir. Araştırmada psikolojik danışmanların çok büyük kısmı
bilgisayar dersi alsa da yaklaşık üçte ikisinin bu teknolojileri PDR için nasıl kullanacaklarına
ilişkin hiçbir ders almadığı bulunmuştur. O nedenle, lisans ve lisans üstü düzeydeki
eğitimlerde bilgisayar teknolojilerinin eğitsel, mesleki, kişisel/sosyal PDR alanlarında nasıl
kullanılabileceği üzerinde daha fazla durulması anlamlı olabilir. Queitzsch, (1997) bilgisayar
ve teknolojilerinin eğitim sisteminde kullanılabilir olması için sadece bilgisayar okur
yazarlığının yetmediğini; o nedenle bilgisayarla ilgili eğitimlerin örgün eğitim süresince
verilmesinin daha ekonomik ve daha etkili olduğunu belirtmektedir (Akt.Usluel ve Umay,
2005). Bir diğer nokta da üniversite öğretim elemanlarının kendilerinin de derslerinde bu
teknolojileri kullanmaları ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin farklı örnekler vermesi, bu
teknolojilerin eğitimle bütünleşmesinde önemli bir rol oynamasıdır (Usluel ve Umay, 2005).
O nedenle, PDR öğrencilerine bu teknolojilerin nasıl kullanılabileceği, derslerde bu
teknolojiler kullanılarak ve PDR ile ilgili farklı kullanım alanları anlatılarak öğretilebilir. Öte
yandan, Asan’ın (2003) dikkat çektiği gibi bilgisayar teknolojilerinin hızla değişmesi
nedeniyle hizmet içi eğitimlerden vazgeçilmemesi gerekmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin
ülkemizde psikolojik danışma alanında daha da yaygın ve etkin olarak kullanılması için
üniversiteler, Türk PDR DER, MEB‘in işbirliği ile farklı projelerin geliştirilebileceği
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma sadece bir pilot çalışması olduğu için psikolojik
danışmanların BİT’leri kullanmaları üzerine daha kapsamlı ve daha büyük gruplarla benzer
çalışmalar

yapılabilir.

PDR’de

öğrencilerinin

BİT’ni

kullanmaları

da

incelenerek,

karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirilebilir.
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI
ÖĞRENME YÖNTEMİ İÇERİSİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ:
BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ "ISINAN TANECİKLERİN DANSI" 1

CONCEPT CARTOONS INTEGRATED PROBLEM BASED LEARNING IN
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Özet
Fen öğretiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımının değişmesi ile öğrencilerin derse aktif katılmasını,
onların bilgileri yaparak-yaşayarak öğrenmesini ve bilgileri içselleştirerek birer fen okuryazarı olarak
yetişmesine olanak sağlayan yöntem ve teknikler büyük önem kazanmaya başlamıştır. Söz konusu
yöntemlerden biri de Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi (PDÖ)’dir. Bu yöntemde öğrenciler iki ya da
üç oturum boyunca kendilerine sunulan günlük hayattakine çok yakın problem durumunu
çözümleyerek öğrenmeye aktif olarak katılırlar. PDÖ oturumlarının ve PDÖ etkinliklerin daha verimli
hale getirilebilmesi için PDÖ yönteminin farklı öğrenme teknikleri ile desteklenmesinin öğrenci

1

Bu çalışma 110K574 numaralı TUBİTAK projesince desteklenmektedir.
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Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürleri:
Bir Etkinlik Örneği "Isınan Taneciklerin Dansı"
motivasyonunu arttıracağı düşünülmektedir. Kullanılabilecek bu tekniklerden biri de kavram
karikatürleridir. Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi
içerisinde kavram karikatürlerinin kullanımı açıklanarak, Madde ve Isı ünitesine ilişkin örnek
etkinliklere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Dersi, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Kavram Karikatürleri

Abstract
After the change of learning and teaching approach in science education, methods and techniques
which help students to participate in course actively, encourages them to learn by doing-living and
supports them to become science literal by assimilating information became more important. One of
these methods is Problem Based Learning (PBL). In this method students participate actively by
solving a problem situations given to them during two or three sessions. Supporting PBL with
different learning techniques to make PBL sessions and PBL activities more effective might increase
students’ motivation. One of the techniques could be used is concept cartoons. In this study use of
concept cartoons integrated to problem based learning explained and sample activities towards
matter and heat unit given.
Keywords: Science and technology course, problem based learning (PBL), concept cartoons.

GİRİŞ
Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olarak kendi
bilgi ağlarını (şema) kurduğu ya da yeniden yapılandırdığı aktif bir süreçtir (Dolmans,
Grave, Wolfhagen ve Vleuten, 2005). Öğrencilerin var olan bilgi yapıları ile yeni edindikleri
bilgiler arasında kavramsal ilişkilerin yapılandırıldığı bu aktif süreç, aynı zamanda anlamlı
ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır (Hsu, 2004). Yapılandırmacı
yaklaşımı temel alan öğrenme ortamlarında öğrenciler öğrenme sürecinde aktif, öğretmenler
ise yönlendirici bir rol üstlenmektedirler. Söz konusu öğrenme ortamlarında öğrencilerin
araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey becerilerini kullanarak
sosyal ortamlarda bilgiye kendilerinin ulaşması etkili öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli
bir rol oynamaktadır. Fen ve Teknoloji öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım
temelinde düzenlenmesiyle yapılandırmacı öğrenme ortamlarının oluşturulmasına olanak
sağlayan yöntem ve teknikler gündeme gelmeye başlamıştır. Probleme dayalı öğrenme,
öğrencilerin işbirlikçi ortamlarda var olan bilgilerini ve araştırmaları sonucunda edindikleri
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bilgileri kullanarak günlük hayattan bir probleme ilişkin çözüm yolları geliştirdikleri bir
öğrenme yöntemidir (Beringer, 2007). Pearson (2006) probleme dayalı öğrenmenin temelini
oluşturan öğretme ve öğrenmeyle ilgili temel düşüncelerin, yapılandırmacı düşüncelerle
doğrudan doğruya ilgili olduğunu ifade etmektedir. Probleme dayalı öğrenme ortamlarında
bilişsel çatışma yaratan problemler öğrencilerin çevreleriyle etkileşim halinde oldukları
sosyal ortamlarda çözümlenmektedir. Bu süreç içerisinde öğrenciler bireysel öğrenmelerini
arkadaşları

ile

birlikte

tartışarak

ve

birbirleriyle

fikir

alışverişinde

bulunarak

değerlendirebilirler. Dolayısıyla, probleme dayalı öğrenme yöntemi öğrencilerin günlük
hayattan alınan problemi çözmek için işbirlikçi gruplarda çalışırken önceki bilgileriyle yeni
bilgilerini ilişkilendirmelerini sağlaması bakımından yapılandırmacı yaklaşıma uygun
yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir (Tarhan ve Acar, 2007; Tseng, Chiang ve Hsu,
2008; Yenal, İra ve Oflas, 2003).

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının odak noktası öğrencilerin önceki bilgilerini
kullanmalarına

ve

onları

anlamlı

ve

anlaşılır

olan

yeni

bir

form

içerisinde

yapılandırmalarına yardımcı olmaktır (Savin-Baden ve Major, 2004). Probleme dayalı
öğrenme yönteminin daha verimli hale getirilebilmesi için PDÖ uygulamalarının çeşitli
tekniklerle desteklenmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir. Kavram karikatürleri,
karakterler arasındaki bir tartışmayı sunmak için karikatür biçimindeki bir formatı
kullanmaktadır (Keogh ve Naylor, 2000; Morris, Merritt, Fairclough, Birrell ve Howitt, 2007).
Martinez (2004)’e göre kavram karikatürleri öğrencilere eğlenceli ve görsel ortamlarda
kavram ve bilgilere ulaşmasını sağlayan, çeşitli durumlarda karşılaştığımız olaylara ilişkin
bilimsel bakış açılarını içeren araçlardır. Özyılmaz-Akamca ve Hamurcu (2009) ise kavram
karikatürlerini öğrencilerin sahip olması olası kavram yanılgılarını ya da düşünce
biçimlerinin insan ya da hayvan figürleriyle tartışıldığı ya da düşündürüldüğü çizimler
olarak yorumlamışlardır. Bu bağlamda PDÖ yönteminin kavram karikatürleri ile birlikte
kullanılmasının öğrencilerin bilgilerini yapılandırmalarında, mevcut ve olası kavram
yanılgılarının giderilmesinde, sorgulamaya dayalı (araştırma-inceleme) öğrenme ve problem
çözme becerisi kazanabilmelerinde uygun olabileceği düşünülmektedir.
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Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin işbirlikçi ortamlarda günlük hayattan bir probleme
ilişkin çözüm yolları geliştirdikleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğrenme yöntemidir.
Probleme dayalı öğrenme yönteminin temel birimi, öğrencilerden ve bir yönlendiriciden
oluşan küçük gruplardır (Newstetter, 2006). Öğrenme için bir uyarıcı olarak gerçek yaşam
problemlerinin kullanımını vurgulayan probleme dayalı öğrenme yönteminde senaryolarda
yer alan problemler üzerinde öğrenciler 5-12 kişilik küçük gruplarda çalışmaktadırlar (Arts,
Gijselaers ve Segers, 2002; Berkel ve Schmidt, 2000). Öğrenciler, öncelikle günlük hayattan
yola çıkılarak hazırlanan problem durumunu tanımlamakta daha sonra problem durumu
için gereksinim duydukları bilgileri belirleyip söz konusu bilgileri araştırmakta ve
problemin çözümüne ilişkin çözüm yolları geliştirmektedirler. Probleme dayalı öğrenmede
öğrenme süreci boyunca, öğrencilere ilk olarak yarı yapılandırılmış gerçek hayattan alınan
problemler sunulur. Öğrenciler problem durumuna ilişkin öğrenme alanlarının ve öğrenme
amaçlarının belirlenmesinde yardım alırlar, daha sonra bağımsız çalışırlar; en son aşamada
ise arkadaşlarıyla çözümlerini paylaşırlar ve tartışırlar (Chung ve Chow, 2004). Günlük
hayattan alınan bir problemden yola çıkarak öğrenmenin gerçekleşmesinin sağlandığı
probleme dayalı öğrenme yönteminde öğrenciler kendilerine senaryolar halinde sunulan
problemleri araştırarak sorgulayarak çözüme ulaştırmaya çalışmakta ve bu süreçte konuyla
ilgili kavramları öğrenmektedirler. Böylece öğrenme sürecinde öğrencilerin problem çözme
becerilerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır. Probleme dayalı öğrenme sürecinde kendi
öğrenmelerini yönlendiren öğrenciler, problem analizi ve çözümü aşamasında gerekli olan
bilgi ve becerileri elde etmek için de sorumluluk almaktadırlar (Massa, 2008). Probleme
dayalı öğrenme, bir problemle karşı karşıya kalan öğrencilerin bu problemin çözümü için
girişimde bulunmalarının sonucunda oluşan öğrenmedir. Ancak, problemin çözümünden
kaynaklanan öğrenme, sonuçtan daha büyük önem taşımaktadır (Peterson ve Treagust,
1998). Atan, Sulaiman ve Idrus (2005) probleme dayalı öğrenme ortamlarında, öğrencilerin
günlük

hayatla

ilgili

problemleri

çözme

sürecinde

yeni

bilgileri

öğrendiklerini

savunmaktadırlar. Küçük öğrenci gruplarına bir görev ve proje verilmesini kapsayan
probleme dayalı öğrenme yöntemi (Tseng ve diğerleri, 2008) temel olarak problemin analizi,
öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönlendirmesi, beyin fırtınası ve çözümü test etme olmak
üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır (Massa, 2008). Öğrenme sürecinde ilk olarak
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günlük hayattan ele alınan senaryo içerisinde yer alan problem belirlenmekte ve analizi
gerçekleştirilmektedir. Daha sonraki aşamada öğrenciler beyin fırtınası yoluyla aralarında
tartışarak problemin çözümü doğrultusunda öneriler geliştirmeye ve kendi bilgi
eksikliklerini belirleyip bu doğrultuda bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu
süreç sonunda öğrenciler probleme ilişkin öneriler sunmakta ya da bilimsel olarak
sundukları önerileri ispatlama yoluna gitmektedirler.

Probleme dayalı öğrenme yönteminde ünitelerde yer alan konular modüllere ayrılmaktadır.
Öğrenme amaçlarına ve öğrencilerin düzeyine göre her modül birbiriyle ilişkili olan
senaryoların yer aldığı bir, iki ya da üç oturumdan oluşmaktadır. Oturumların her birinde
öğrencilere senaryolar verilmekte ve öğrencilerden senaryolarda yer alan problemleri
belirlemeleri ve çözüme ulaştırmaları istenmektedir. Oturumlardan önce ise öğrencileri
öğrenme sürecine hazırlamak ve aralarındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla ısınma
egzersizleri yapılmaktadır. Isınma egzersizlerinde konuyla ilgili olan ya da olmayan
öğrencilerin ilgilerini ve dikkatlerini çekecek hikayeler, fıkralar, bilmeceler, video gibi görsel
araçlar kullanılabilir. Probleme dayalı öğrenme oturumları, öğrencileri öğrenme ihtiyacı
duymaya teşvik etmek için dikkatlice tasarlanmalıdır. Böylece öğrenciler problemi çözmek
için yeni bilgileri edinme ihtiyacı duymaktadırlar (Shepherd ve Cosgriff, 1998). Senaryolarda
yer alan problemle ilgili edindikleri bilgileri kullanarak problemi çözmektedirler. Bu süreçte
öğrenciler hem yeni bilgileri öğrenmekte hem de bu bilgileri problemin çözümünde
kullanmaktadırlar. Bir problem yeterli bir şekilde anlaşıldığında ve çözüme ulaşıldığında ise
grup bir sonraki probleme ilerlemekte ve bu şekilde süreç devam etmektedir (Berkel ve
Schmidt, 2000).
Probleme dayalı öğrenme yönteminde senaryolar ve problemler
Geleneksel öğretimde problemler, değerlendirme amacıyla kullanılırken, probleme dayalı
öğrenmede ise öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin yeni
kavramları kazanmalarını sağlamak için bir araç olarak kullanılmaktadırlar (Neville ve Britt,
2007). Probleme dayalı öğrenmede problemler, öğrencilerin öğretim programının amaçlarını
keşfetmeleri ve bu amaçları başarmaları için tasarlanmakta ve seçilmektedirler.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

72

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürleri:
Bir Etkinlik Örneği "Isınan Taneciklerin Dansı"

Probleme dayalı öğrenmede problemler öncelikle öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde
dikkatlice seçilmelidir (Khoo, 2003). Öğrencilere sunulacak problemler öğrencilerin
becerilerini sınamak yerine, üst düzey becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte
olmalıdır. Probleme dayalı öğrenmenin uygulanacağı öğrenci topluluğunun düzeyi de
dikkate alınarak, verilecek problemler yapılandırılmamış veya az yapılandırılmış olarak
düzenlenmelidir (Boran ve Aslaner, 2008). Günlük hayatta yer alan problemler ilgi çekici
senaryolar halinde öğrencilere sunulmaktadır. Bir senaryo öğrencinin konuya ilişkin ilgisini
arttırmalı ve bir veya daha fazla amaca hizmet etmelidir (Dahlgren ve Oberg, 2001).
Probleme dayalı öğrenme süreci yönlendiricinin öğrencilere problemin yer aldığı senaryoyu
sunmasıyla başlamaktadır. Yönlendirici tarafından hazırlanan senaryolar, beyin fırtınası
sırasında kendi düşüncelerini özgürce dile getirebilen öğrencilere sunulmaktadır (Gürses,
Açıkyıldız, Doğar ve Sözbilir, 2007). Probleme dayalı öğrenmede problemler yazılı bir
durum şeklinde öğrencilere sunulmaktadır. Bu sunum öğrencilere sınırlı miktarda bilgi
vermektedir. Birkaç cümleyle tanımlanan olayı okuma öğrencilerin öğrenme sürecinde ele
alınacak problem ile doğrudan yüz yüze kalmaları anlamına gelmektedir (Lehti ve Lehtinen,
2005). Bu nedenle probleme dayalı öğrenmede problemler öğrencilere yazılı metinler halinde
sunulduğu gibi simülasyon, video gibi görsel araçlar kullanılarak da sunulabilir. Böylece
problemler daha ilgi çekici ve açık uçlu hale getirilebilir. Öğrenciler aralarında tartışarak
öncelikle senaryoda yer alan problemin ne olduğunu bulmaya, daha sonra ise problemin
çözüm yolunu araştırmaya çalışmaktadırlar. Senaryolar öğrencilere sunulduğunda, ilk
olarak öğrenciler durumu en iyi nasıl analiz edeceklerine karar vermelidirler. Bu aşamada
öğrenciler problemle ilgili düşüncelerini ve önceki bilgilerini organize etmekte ve problemin
içerisindeki anahtar konuları belirlemektedirler.

Probleme dayalı öğrenme yönteminde öğrencinin rolü
Probleme dayalı öğrenme süreci, öğrencilerin daha iyi problem çözücüsü olmalarını, daha
iyi iletişim becerilerine sahip olmalarını ve özgür bireyler olmalarını sağlamak için
tasarlanmıştır. (Kindler, Grant, Kulla, Poole ve Godolphin, 2009). PDÖ sürecinde öğrenciler,
problemin tanımlanmasından başlayarak kendi performanslarının değerlendirilmesine
kadar tüm süreçte aktif rol oynarlar ve araştırarak, sorgulayarak bilgiye kendileri ulaşırlar.
Probleme dayalı öğrenme sürecinde sorumluluk alma, araştırma yapma, tartışma,
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hipotezleri test etme ve kendi kendilerine bulguları yazma gibi görevler öğrencilerin
yapmaları gerektiği düşünülen temel görevlerdir (Alper, 2008). Söz konusu görevleri yerine
getiren öğrenciler öğrenme sürecini kendileri yönetmekte ve bu durum da öğrencilerin
kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaları anlamına gelmektedir (Dahlgren, Castensson ve
Dahlgren, 1998). Probleme dayalı öğrenmenin öğrenci merkezli olması, bu yöntemde küçük
gruplarla çalışılması ve öğretmenin öğrencileri yönlendiren bir rol üstlenmesi; öğrencilerin
bağımsız öğrenenler olmalarına, bir problemi değerlendirebilmelerine ve çözüm için
kullanabilecekleri kaynakları kendilerinin keşfetmelerine yol açmaktadır (Neville ve Britt,
2007). Probleme dayalı öğrenmenin odak noktası öğrencilerin yeni bilgileri ile önceki
bilgilerini ilişkilendirmesini sağlamaktır. Öğrenciler PDÖ sürecine öncelikle bildiklerini
belirlemekle başlarlar. Daha sonra onlar senaryoları anlamak için bilmeye ihtiyaç duydukları
bilgilere dayalı olarak sorular üretirler (Johnstone ve Otis, 2006). Probleme dayalı öğrenmede
öğrenci problemin farkına varmalı ve çözümü uygulamaya koymak için daha önceki
bilgilerine dayanarak hipotez kurmalıdır (Sallaberry, Nodenot, Laforcade ve Marguesuzaa,
2005). PDÖ ortamlarında tüm öğrenciler tartışmaya katılarak her öğrenci düşündüğü ve
savunduğu görüşü korkmadan özgürce söyleyebilmektedir. Böylece öğrencilerin var olan
bilgileri ile edindikleri yeni bilgileri aktif oldukları işbirlikçi öğrenme ortamlarında
ilişkilendirmeleri sonucunda anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Sonuç olarak,
probleme dayalı öğrenme ortamlarında öğrenciler bireysel olarak birbirinden bağımsız
çalışmak yerine, takım olarak çalışmakta, görev paylaşımı yapmakta ve bilgilerini
birbirleriyle paylaşmaktadırlar (Uden ve Beaumont, 2005).
Probleme dayalı öğrenme yönteminde öğretmenin rolü
Probleme dayalı öğrenmede öğretmenlerin doğrudan bilgi sağlama ve tartışma ortamını
oluşturma sorumluluğu yoktur. Bunun yerine problemi seçme, öğrencilere sunma ve
öğrencilerin araştırmaları ve sorgulamaları için onları yönlendirme rolünü üstlenirler
(Wang, Tsai, Chiang, Lai ve Lin, 2008; Ward ve Lee, 2002). Öğretmen, öğrencilere yarı
yapılandırılmış veya gerçek hayattan alınmış problemleri sunmakla ve onların bilgilerinin
sınırlarını, bildikleri şeyler ve bilmeleri gereken şeyler arasındaki bölgeyi belirlemelerinde
rehberlik etmekle görevlidir (Chung ve Chow, 2004; Mennin, 2007). Öğretmen, probleme
dayalı öğrenmede (PDÖ) merkezi bir rol oynar. PDÖ sürecinde, öğretmenler öğrencinin

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir-Türkiye ISSN 1308 - 8963

74

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürleri:
Bir Etkinlik Örneği "Isınan Taneciklerin Dansı"

anlayabileceği şekle dönüştürmesi gereken problem senaryolarını kullanarak onlara görev
verir (Dolmans ve Ginns, 2005; Nurnadiah, Puzi, Shahbodin ve Husin, 2009). PDÖ sürecinde
öğretmenin rolü öğrenciye bilgi sağlamaktan daha çok öğrenme çevresi yaratmaktır (Nulden
ve Scheepers, 1998) Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında, yönlendirici öğrenenlerin
düşüncelerini netleştirmek için öğrenme sürecini desteklemektedir. Fakat, yönlendirici
probleme ilişkin bilgi sağlamaz bu öğrenenlerin sorumluluğudur (Savery, 2006). PDÖ
öğrenme sürecinde öğretmenler (yönlendirici), öğrencilerin kendi kendilerini yöneterek
öğrenme becerilerini kazanmaları için yönlendirici konuyla ilgili kendi bilgilerini öğrencilere
iletmemeli; ancak bilişsel aktivitelerde öğrencileri cesaretlendirerek öğrencilerin bilgilerini
ortaya çıkarmaya çalışmalıdır (Dolmans ve diğerleri, 2005). Böylece öğrenciler öğrenmek için
öğretmenlerine bağlı olmamakta; bunun yerine yaşamları boyunca bağımsız öğrenen
bireyler olmaktadırlar (Sungur ve Tekkaya, 2006). Öğretmen, öğrenciyi problem çözmeye
teşvik etmeli, problemin çözümünde özgür olması için onları cesaretlendirmeli ve
sorumluluk almasını sağlamalı, problemin çözüm sürecinde içinde olup geri planda
durmalı, öğrencilere rehberlik etmelidir (Liceaga, Ballard ve Skura, 2011; Yip, 2002).
Öğretmenlerin hem sınıftaki hem de problemlerin ve senaryoların oluşturulmasını kapsayan
sınıf dışındaki görevleri dikkate alındığında probleme dayalı öğrenmede geleneksel öğretim
yöntemlerine göre öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının büyük oranda arttığını
söylemek mümkündür.
Probleme dayalı öğrenme yönteminde ölçme ve değerlendirme
Probleme dayalı öğrenmede, ürünün değerlendirilmesinden çok sürecin değerlendirilmesi
önemlidir. Öğrenciler süreç boyunca yönlendirici tarafından dikkatle izlenerek hem
akademik yönden başarıları hem de oturum sırasındaki katılımları dikkate alınmaktadır.
Probleme dayalı öğrenmede öğrencilerin problem çözmesi, kullandıkları mantıklı düşünme
stratejileri

ve

problemi

çözerken

yaptıkları

açıklamaların

tutarlılığı

incelenerek

değerlendirilmektedir (Hmelo, Gotterer ve Bransford, 1997). Ayrıca oturumların bitiminde
değerlendirme sürecine katılan öğrenciler kendilerini, arkadaşlarını ve probleme dayalı
öğrenme oturumunu değerlendirerek görüşlerini bildirmektedirler.
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Probleme dayalı öğrenmede geleneksel yaklaşımdan farklı olarak değerlendirme sürecine
öğrenciler ve eğitim yönlendiricisi aktif olarak katılmaktadırlar. Eğitim yönlendiricisi
öğrencileri belli ölçütlere göre değerlendirmektedir. Öğrenciler ise, probleme dayalı
öğrenme oturumlarının sonunda, kendilerini bireysel olarak ve grup olarak problem çözme
becerileriyle, bilgi edinmeyle, kendi kendini yöneten öğrenmeyle ve grubun desteğiyle ilgili
olarak değerlendirmektedirler (Iglesias, 2002; Sherherd ve Cosgriff, 1998). Böylece
değerlendirme sürecinde eğitim yönlendiricisi; öğrenci ve grubu, öğrenci; grubu ve eğitim
yönlendiricisini, grupta; öğrencileri ve eğitim yönlendiricisini olmak üzere, tüm grup her
şekil de birbirlerini denetlemektedir (Yenal ve diğerleri, 2003). Bu şekilde gerçekleştirilen
değerlendirmeler sonucunda her oturum sonunda elde edilen dönütler doğrultusunda var
olan eksiklikler giderilerek daha sonra gerçekleşecek olan oturumların daha etkili ve verimli
olması sağlanmaktadır.
Probleme dayalı öğrenme yönteminde yer alan senaryoları daha ilginç ve anlaşılır hale
getirebilmek için kavram karikatürlerinden faydalanılmasının PDÖ senaryolarını daha da
güçlendireceği düşünülmektedir. Probleme dayalı öğrenmenin başlangıç aşamasında ders
amaç ve kazanımları ile uyumluluk gösteren ve sorgulanması sonucunda öğrencileri bir
düşünme ve araştırma sürecine dahil edebilecek bir ya da bir seri karikatürün kullanılması
PDÖ sürecini ve PDÖ senaryolarını daha ilgi çekici hale getirebilir (Baysal, 2005).

Kavram Karikatürleri
Karikatürler eğitimsel amaçlarla birçok farklı yolla kullanılmaktadır (Keogh ve Naylor, 1999;
Şengül ve Üner, 2010). Karikatürler mizahın etkili bir biçimde kullanıldığı yerler olarak
özellikle psikolojik etkileri açısından, öğrenme ve öğretmede kayda değer etkilere sahip
araçlardır (Uğurel ve Moralı, 2006). Benzer bir görüşle Kirişçioğlu ve Başdaş (2007)
çalışmalarında özellikle fen ve teknoloji derslerinde problem çözme ve düşünce becerilerini
geliştirmek, bilimsel kavramlara ulaşabilmek ve motivasyonu arttırmak gibi farklı amaçlar
için karikatürler kullanılabileceğini belirtmektedirler. Özellikle fen dersi kapsamında
karikatürlerin etkisi düşünüldüğünde eğitimsel fen konulu karikatürlerin öğrencilere feni
açıklamada ve onları teşvik etmede yardımcı olabileceği söylenebilir (Tatalovic, 2009).
Karikatürlerin eğitimsel uygulamaları için özellikle fen derslerinde kullanılabilecek bir türü
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de kavram karikatürleri olarak gösterilebilir. Ancak kavram karikatürleri birçok özelliği
bakımından normal karikatürlerden ayrılmaktadır (Keogh ve Naylor, 1999; Şengül ve Üner,
2010). Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 1992 yılında sosyal yapılandırmacılığı
temel alan bir gelişimci öğretim stratejisi olarak (Parkinson, 2004) geliştirilen kavram
karikatürleri genel olarak çoğu karikatürde olduğu gibi mizah ya da taşlama amacıyla
kullanılmamaktadır (Keogh ve Naylor, 1999). Araştırmacılar kavram karikatürlerini daha
çok öğrencileri fen kavramlarına ilişkin olarak kendi görüşleriyle yüzleştirmek ve bilimsel
olarak geçerli anlayışlara ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirmişlerdir (Allen, 2006).
Karikatürler bireyleri güldürmek amacıyla kullanılırken, kavram karikatürleri daha çok
öğrencileri eğlendirerek bilgilerini sorgulatmak amacıyla kullanılmaktadır (Keogh ve
Naylor, 1999). Martinez (2004)’e göre kavram karikatürleri öğrencilere eğlenceli ve görsel
ortamlarda kavram ve bilgilere ulaşmasını sağlayan ve çeşitli durumlarda karşılaştığımız
olaylara ilişkin bilimsel bakış açılarını içeren araçlardır.

Kavram karikatürleri karikatürde yer alan karakterler arasındaki bir tartışmayı sunmak için
karikatür biçimindeki bir formatı kullanmaktadır (Keogh ve Naylor, 2000; Morris ve
diğerleri, 2007). Keogh, Naylor ve Wilson (1998) ile Keogh ve Naylor (1999)’a göre kavram
karikatürleri görsel bir uyaran ile konuşma formatında yazılmış metinlerin birlikte
kullanımından meydana gelmekte ve günlük yaşamdan olayları yansıtan karikatür
biçiminde çizimleri içermektedir. Özyılmaz-Akamca ve Hamurcu (2009) ise kavram
karikatürlerini öğrencilerin sahip olması olası kavram yanılgılarını ya da düşünce
biçimlerinin insan ya da hayvan figürleriyle tartışıldığı ya da düşündürüldüğü çizimler
olarak yorumlamışlardır. Kavram karikatürlerinde genellikle üç ya da daha fazla karakterin
günlük bir olay hakkında karşılıklı soruları ya da fikirleri sunulmaktadır (Uğurel ve Moralı,
2006; Şaşmaz-Ören, 2009).

Kavram karikatürlerinin odak noktası öğrencilerin kendi deneyimlerine ilişkin olarak
görmeye alışık oldukları günlük yaşamdan durumlardır (Naylor ve Keogh, 1999). Bu araçlar
her biri eşit yapıda görünen birkaç mümkün alternatif bakış açısını sunmaktadır (Morris ve
diğerleri, 2007). Karikatürde karakterler bakış açılarına ilişkin olarak denk konumda
olduklarından, öğrenciler tartışmaya, düşüncelerini ortaya çıkarmaya ve var olan
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kavramalarıyla karşılaşmaya teşvik edilmektedirler (Allen, 2006). Kavram karikatürlerinin
sınıf ortamında kullanılma sürecinde; karikatürdeki karakterler olayda yer alan bilimsel
duruma ilişkin alternatif bakış açılarını öne sürerler ve daha sonra öğrenciler karikatür
karakterleriyle birlikte tartışmaya katılmak için davet edilir (Keogh ve diğerleri, 1998; Keogh
ve Naylor, 2000). Kavram karikatürleri uygulamalarında bir grup öğrenci karakterlerin
söylediklerini tartışır ve hangi karakterle aynı fikirde olduklarına ve bunun nedenine ilişkin
olarak fikir birliğine ulaşmaya çalışırlar (Naylor ve Keogh, 2009). Kavram karikatürlerinde
yer alan görüşlerden biri bilimsel olarak kabul edilebilir olan görüş iken diğer görüşler temel
olarak kavram yanılgıları ya da alternatif kavramaları sunmaktadır (İngeç, 2008). Temel
olarak kavram karikatürleri bir karikatür yoluyla görsel ve sözel olarak ifade edilmiş bir tür
çoktan seçmeli soru türünü kullanmaktadır (De Lange, 2009). Kavram karikatürleri çoktan
seçmeli bir soruya uyum göstermektedir; ancak çoğu çoktan seçmeli soruda olmadığı gibi
kavram karikatürleri bir görsel uyaran ile konuşma formunda yazılı cümleleri birlikte
kullanmaktadır (Keogh ve Naylor, 1999; Naylor ve Keogh, 1999).

Kavram karikatürleri özellikle öğrencilerin bilimsel anlamalarının günlük yaşamdan
durumlara ilişkin olduğunu ortaya çıkarmak ve fende öğrenci düşüncelerine ulaşmak için
birçok öğretim ortamında kullanılmaktadır (Feasey, 2007). Kavram karikatürlerinin bazı
özelliklerinin fen derslerinde amaçlı tartışmayı arttırmaya yönelik olduğu görülmektedir
(Naylor, Downing ve Keogh, 2001). Kinchin (2004)’e göre kavram karikatürleri sınıf
tartışması için bir odak sağlamak için yararlı bir araçtır ve bu araçlar zıt görüşleri düşünmek
için öğrencilere fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca Keogh, Naylor ve Downing (2003)’e göre
kavram karikatürleri, fen dersi içeriğinde tartışmayı başlatmak için bir uyaran olarak
kullanılabilmektedir. Bu özellikleri göz önüne alındığında kavram karikatürleri yeni konuya
başlangıç için yararlı araçlardır (Allen, 2006). Balım, İnel ve Evrekli (2008)’ye göre kavram
karikatürleri öğrencilerin öğrenme ortamlarına katılımlarını sağlayan ve sınıf içinde bir
tartışmaya katılımı sağlamak için kullanılabilen çizimler ve görsel araçlardır. Kavram
karikatürleri sınıf ortamında derse giriş, öğrenme süreci, değerlendirme, tartışmayı
başlatma, bilimsel araştırmalara teşvik etme gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir.
Kavram karikatürlerinin öğretmenlerin öğretimi planlamaları sürecinde de etkili araçlar
olduğu söylenebilir. Öğretmen kavram karikatürleri yardımıyla öğrencilerin ön bilgi ve
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deneyimlerine ilişkin somut bulgular elde edebilir ve bunları düzeltmeye yönelik olarak
dersi planlayabilir.

Çalışmada, İlköğretim Fen ve Teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi
(PDÖ) ile öğrencilere eğlenceli, görsel ortamlarda kavram ve bilgilere ulaşmasını sağlayan
materyallerden olan kavram karikatürlerinden nasıl faydalanılabileceğinin açıklanması
amaçlanmış olup aynı zamanda Fen ve Teknoloji derslerinde PDÖ yöntemi içerisinde
kavram karikatürlerinin kullanımına yönelik bir etkinlik örneğine yer verilmiştir.

YÖNTEM
Öğrenenlerin, birincil derecede bilgi kaynaklarına ve bilgiye ulaşmaları ve birer fen
okuryazarı olarak yetişmelerinin birey ve toplum geleceği için öneminin arttığı günümüzde
öğrenme yöntem ve tekniklerinin faydaları yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada,
probleme dayalı öğrenme yöntemi ile kavram karikatürlerinin beraber kullanılmasının
ilköğretim öğrencileri için önemine değinilmeye çalışılmış ve buna ilişkin bir etkinlik
örneğine yer verilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışma betimsel bir çalışma niteliğindedir.

Çalışmada; Fen ve Teknoloji dersi Madde ve Isı ünitesinde, probleme dayalı öğrenme
yöntemi içerisinde kavram karikatürlerinin kullanımına yönelik örnek etkinliğe yer
verilmiştir. Bu amaçla öncelikle seçilen konu üç oturuma ayrılmış, her oturumda bir
senaryoya yer verilmiş ve uygun yerler kavram karikatürleriyle desteklenmiştir. Hazırlanan
örnek etkinlik aşağıda verildiği gibidir:
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ÖRNEK ETKİNLİK

Dersin Adı: Fen ve Teknoloji
Ünitenin Adı / No: Madde ve Isı -6. Ünite
Sınıf: 6
Öğrenci Kazanımları:
1.1. Gözlem yaparak maddeler ısındıkça moleküllerin hızlandığı sonucuna varır (BSB-1, 11, 12, 13,
14, 30, 31; TD-3).
1.2. Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar (BSB-6, 8, 9;
TD-1).

1.

OTURUM

Fatih, Merve, Sinem ve Erkan ilk dönem Fen ve Teknoloji dersinde "Maddenin Tanecikli Yapısı"
ünitesinde her maddenin kendisini oluşturan küçük yapı taşlarına sahip olduğunu öğrenmişlerdi.
Dört arkadaş Fatih'in evine ders çalışmaya gittiler. Fatih susamış olan arkadaşlarına su getirecekti.
Dört arkadaş okulda ders sırasında öğrendiklerini hatırladılar ve Fatih’in mutfaktan soğuk su, sıcak
su ve çeşme suyu getirmesi üzerine hangi suyun taneciklerinin daha hareketli olduğu konusunda
tartışmaya başladılar.
1. Senaryoda ele alınması gereken problem ya da problemler nelerdir?
2. Fatih ve arkadaşlarının problemini hangi bilgileri araştırarak çözebiliriz?
3. Neler biliyoruz?
4. Buzlu su, soğuk su ve çeşme suyunu oluşturan taneciklerin birbirinden farklı hızda hareket
etmelerinin nedeni nedir?
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Şekil 1. Birinci oturuma ilişkin örnek kavram karikatürü

2.

OTURUM

Fatih ve arkadaşları sularını içtikten sonra yan odaya geçerler. Dört arkadaş biraz konuştuktan sonra
Fatih, odanın soğuk olduğunu fark etti ve odadaki elektrik sobasını açtı. Dışarıdaki sokak lambasının
ışığı sobanın üzerinden geçerek duvara yansımaktaydı. Bu durum Fatih'in dikkatini çekti. Bunun
üzerine Fatih, arkadaşları ile bu durumun nedeni üzerine fikir yürütmeye başladılar.
1. Senaryoda ele alınması gereken problem ya da problemler nelerdir?
2. Fatih ve arkadaşlarının problemini hangi bilgileri araştırarak çözebiliriz?
3. Neler Biliyoruz?
4. Sokak lambasından odanın duvarına ulaşan ışığın hareketinin nedeni nedir?
3.

OTURUM

Fatih ve ailesi yaz tatilini geçirecekleri kampa gitmek üzere yola koyulurlar. Yolculuk esnasında
Fatih'in dikkatini elektrik direklerindeki teller çekmiştir. Daha öncede bu yoldan geçmiş olan Fatih, kış
aylarında bu tellerin gergin ve dümdüz olduğunu görmüştür. Şimdi ise dikkatlice baktığında, elektrik
direklerindeki tellerin sarktığını ve U şeklini aldığını gözlemlemektedir. Bunun nedeninin neler
olabileceğini merak eden Fatih araştırmaya koyulur.
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1. Senaryoda ele alınması gereken problem ya da problemler nelerdir?
2. Fatih'in problemini hangi bilgileri araştırarak çözebiliriz?
3. Neler Biliyoruz?
4. Isı alan maddelerin atom – moleküllerinde ne tür bir değişiklik gözlemlenir?
5. Maddelerde atomlar – moleküller arası ısı aktarımı nasıl gerçekleşir?

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılandırmacı yaklaşıma göre, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için bireyin
formal eğitim sürecinde edindiği bilgi, becerileri ve sosyal etkileşim içerisinde bulunduğu
ortamlara uyum sağlayabilmesi önemlidir. Yapılandırmacı anlayışta bilgi, öğrenciler
tarafından doğal çevre, sosyokültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur
(Yanpar, 2005). Bu bağlamda probleme dayalı öğrenme yaklaşımının formal eğitim
kurumlarında kullanımı öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği problem ya da
problemlerin senaryolar içerisinde verilerek sınıf ortamına getirilmesi, öğrencilerin
senaryoda yer alan problemi belirlemesi, probleme ilişkin çözümüne ilişkin bilgiyi zihninde
yapılandırması, çözüm yolları üretmesi ve sonuca ulaşması gibi becerileri kazandırabileceği
düşünülen bir yöntemdir. Fen ve Teknoloji öğretimine verilen önem göz önüne alındığında,
öğrencilerin bilgiyi yapılandırabilmesi ve anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilebilmesinde
PDÖ yönteminin etkili olabileceği düşünülmektedir. Fen ve Teknoloji öğretiminde PDÖ
yönteminin etkin bir şekilde kullanılabilmesinde, öğrencilerin derse ilgisini çekebilmede,
konuya odaklanmalarını sağlamada ve sosyal bir ortam içerisinde öğrencilerin düşüncelerini
özgürce

savunabilmelerinde

PDÖ

yöntemi

içerisinde

kavram

karikatürlerinin

kullanılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Kavram karikatürleri, öğrencileri
tartışmaya teşvik etmek ve öğrenenlerin fikirlerini ortaya çıkarmak için bir başlangıç noktası
olarak düşünülebilir (Bing ve Tam, 2003).

Probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürlerinin kullanılmasının
öğrencilerin sürece aktif olarak katılımını sağlamada ve fikirlerini özgürce belirtmelerine
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Fen öğretiminde probleme dayalı öğrenme
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yönteminin kullanımına yönelik ortamların oluşturulması anlamlı ve kalıcı bir öğrenme
sağlayabilir. Fen ve Teknoloji öğretiminde öğrencilere dersi sevdirebileceği düşünülen
kavram karikatürleri gibi görsel materyallerin çeşitli etkinliklerin içerisinde kullanılmasının
öğrencilerin var olan bilişsel yapılarındaki yanılgıların belirlenmesinde etkili olacağı
düşünülmektedir. PDÖ yönteminin ve kavram karikatürlerinin öğretim sürecinde
kullanımına ilişkin öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uygulamalı eğitimler verilmesinde
yarar görülmektedir.
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