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Giriş
Eylül 2013’te uygulanmaya başlanan ortaokul matematik müfredatı olasılık konusunun ayrı
bir öğrenme alanı olarak ele alındığı ilk müfredat olmuştur. Olasılık konusunda daha derin
kavramsal bilgiyi lise düzeyine bırakarak, öğretmen adaylarının teknolojiden destek alarak
(simulasyonlar, vb.) olasılıkta daha çok kilit kavramların üzerine düşülmesi gerektiği fikrinin
(Moore, 1997) şu anda uygulanan ortaokul müfredatının içeriğine yansıdığı söylenebilir.
Dolayısıyla, öğretmen adaylarının olasılık konusunda alan bilgilerinin değerlendirilmesi ve
katılabilecekleri olasılık derslerinin içeriğinin hazırlanması için çeşitli ölçme araçlarına ihtiyaç
vardır. Bu çalışma, Gómez-Torres, Batanero, Diaz ve Contreras (2016)’ın ilkokul öğretmen
adaylarının olasılık alan bilgilerini ölçmeye yönelik geliştirdikleri ölçeğin Türkçe’ye
uyarlanmasını ve uyarlanan ölçeğin ortaokul matematik öğretmen adaylarının olasılık alan
bilgilerinin incelenmesi amacıyla uygulanmasını içermektedir. Bu araştırma ekibi,
çalışmalarının sonucu olarak 12 maddelik bir ölçeği geliştirmiş, alan bilgisinin farklı
bileşenleriyle ve olasılığın farklı anlamlarıyla beraber geçerli ve güvenilir bir biçimde olasılık
alan bilgisini ölçtüğünü açıklamış ve 157 öğretmen adayına uygulayarak onların olasılık alan
bilgilerini de araştırmıştır.
Olasılık alan bilgisinin bileşenleri olarak Ball, Thames ve Phelps (2008)’in ortaya attığı üç
alan bilgisi türü tercih edilmiştir: ortak alan bilgisi, ileri düzeyde alan bilgisi ve özelleştirilmiş
alan bilgisi. Ölçeği hazırlarken ölçek maddelerinin ön plana çıkardığı olasılığın farklı üç
anlamı da dikkate alınmıştır (Batanero, Henry ve Parzysz, 2005). Bunlar, klasik anlamı,
sıklıkçı anlamı ve öznel anlamıdır. Olasılığın klasik anlamı, 1980’lere kadar olasılığın oran
yapısına odaklanan bir öğretimin ön planda olduğu anlamıdır. Sıklıkçı anlamına göre, olasılık
bir deney çok fazla sayıda tekrarlandığında olayın göreceli sıklıklarının limiti olarak tanımlanır
ve aynı zamanda günümüz olasılık öğretiminde en etkin yaklaşımdır. Öznel anlamına göre
ise, olasılık bir inanışın kişisel derecelendirmesidir, yeni bir bilgi elde edildiğinde Bayes
teoremiyle güncellenebilir ve bu yaklaşımın da ilköğretimde olasılık öğretiminde yer
alabileceği öne sürülmüştür (Gómez-Torres, Batanero, Díaz ve Contreras, 2016, s. 199). Bu
ölçek için seçilen 12 madde Azcátare (1995), Batanero, Garfield ve Serraono (1996),
Chernoff (2011), Díaz ve Batanero (2009), Falk ve Wilkening (1998), Fischbein ve Gazit
(1984), Green (1982, 1983) ve Shaugnessy ve Ciancetta (2002)’nın çalışmalarından alınan,
İspanyolca’ya tercüme edilen ve uyarlanan, temel olasılık kavramları dâhil, bağımlı-bağımsız
olaylar, olasılığın tahmini, koşullu olasılık, örnekleme, eş olasılıklı olaylar, binom dağılımı gibi
olasılık kavramlarını içermektedir. (Soruların içerdiği olasılık konuları ayrıntılı olarak Tablo
1’de görülebilir.)
Yöntem
Bu çalışmada, Gómez-Torres, Batanero, Diaz ve Contreras (2016)’ın sonuçlandırdığı ölçeğin
Türkçe’ye uyarlanması ve ortaokul matematik öğretmeni adaylarına olasılık alan bilgilerini
ölçmek üzere uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaya Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde öğrenim görmekte olan 2., 3. ve 4. sınıf düzeyinde yaklaşık 110 ortaokul
matematik öğretmen adayının katılması beklenmektedir. Türkçe’ye çevrilerek katılımcılara
uygulanmaya başlanan ölçek açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan soruların
hangi alan bilgisi çeşidini değerlendirdiği ve olasılığın hangi anlamını ön plana çıkardığı
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ölçek sorularının değerlendirdiği alan bilgisi türü ve olasılığın öne çıkan anlamı
Ortak Alan Bilgisi
Olası sonuçların listelenmesi
Olasılıkların karşılaştırılması
Bileşik olasılık (çarpma kuralı)
Bağımsız olaylar: Bileşik olasılık
(çarpma kuralı)
Bağımlı olaylar: Olasılığın tahmini
Adil oyun
İleri Düzeyde Alan Bilgisi
Beklenti
Koşullu olasılık
Eşit olasılıklı olaylarda yanlılık
Örnekleme
Rastgeleliğin algılanması
Temsil kısa yolu
Binom dağılımı
Çıktı yaklaşımı: Tahmin
Çıktı yaklaşımı: Tahmin geçerliliği
Özelleştirilmiş Alan Bilgisi

Olasılığın anlamı
Klasik
Klasik
Klasik

Soru numarası
1
2
3

Öznel
Sıklıkçı
Klasik

4
5
6a

Klasik
Öznel
Klasik
Sıklıkçı
Sıklıkçı/Öznel
Sıklıkçı/Öznel
Sıklıkçı/Öznel
Sıklıkçı
Sıklıkçı/Öznel

6b
7
8
9
10
11a
11b
12a
12b,c
2, 3, 4, 6a, 10,
11a, 11b, 12b
sorularında
tartışma
bölümleri

Bu çalışmayla ilgili veri toplanması ve toplanan verilerin analizi süreci başlamıştır. Verilerin
analizi, araştırma ekibinin hazırladığı değerlendirme rubriği kullanılarak yapılacaktır.
Bulgular
Beklenen sonuçlar ortaokul matematik öğretmeni adaylarının olasılık alan bilgilerinin sınıf
düzeylerine göre bir farklılık olabileceği yönündedir. Özellikle ortaokul matematik
öğretmenliği programının zorunlu derslerinden ‘istatistik ve olasılık’ dersini almış olanlar ve
olmayanlar arasında bir farkla karşılaşılabilir. Ayrıca, alan bilgisi türüne göre de bir farka
ulaşılabilir; öğretmen adaylarının farklı alan bilgisi türünde daha başarılı ya da daha başarısız
oldukları yönünde sonuçlara ulaşılabilir.
Tartışma ve Sonuç
Türkçe’ye uyarlanan bu ölçeğin, ortaokul matematik öğretmen adaylarının olasılık alan
bilgilerini yukarıda belirtilen iki farklı yönde (olasılığın anlamı ve alan bilgisi çeşidi)
değerlendirebileceği ve beklenen sonuçların matematik öğretmenliği programlarında verilen
ya da verilecek derslerin içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarında ışık
tutacaktır. Bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda öğretmen adayları için önerilebilecek
olasılık konularının öğretimi gibi derslerin geliştirilmesinde başvurulabilir olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Olasılık alan bilgisi, ortaokul matematik öğretmen adayları, olasılığın
anlamı
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