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ÖZ 

Bu araştırma, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik 

algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmi ştir. 

Araştırmada çeşitli demografik verilerin öğrenilmesi amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

belirlenmesinde Matematik Tutum Ölçeği, akademik özyeterlik inançlarının 

belirlenmesinde Akademik Öz-yeterlik Ölçeği, algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarının belirlenmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrencilerin 

Algıladıkları Matematik Öğretmeni Davranışları Anketi ve öğrencilerin matematik 

dersine yönelik görüşleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından 

geliştirilen Soru Formu kullanılmıştır.  

Çalışmanın örneklemini 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 2.döneminde Çankırı Lisesi, 

Çankırı 80.yıl Cumhuriyet Lisesi, Çankırı Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, 

Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi, Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesinde 

öğrenim gören Lise 1, Lise 2 ve Lise 3. sınıf öğrencisi toplam 645 kişi 

oluşturmaktadır. 

Verilerin analizi aşamasında, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, akademik 

özyeterlik algıları ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 

Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumlarının öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına, farklı 

demografik değişkenlere, matematik dersini sevip sevmemelerine, seçmeyi 

düşündükleri meslek gruplarına, matematiğin seçmeyi düşündükleri meslekteki 

yerine ilişkin görüşlerine, matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılarına göre 

farklılaşmasının incelenmesinde ve yine öğrencilerin matematik başarısının 

algıladıkları matematik öğretmeni davranışları göre farklılaşmasının incelenmesinde 
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Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 

paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmi ştir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematiğe yönelik tutum ile akademik 

özyeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Matematiğe 

yönelik tutum öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına göre 

farklılık göstermektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul türüne, 

sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden 

ders alma süresine (yıl olarak), özel matematik dersi alma veya dershaneye devam 

etme durumuna, matematik dersini sevip sevmemeye, seçilmesi düşünülen meslek 

gruplarına, matematiğin seçilmesi düşünülen meslekteki yerine ilişkin görüşlere, 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılara göre farklılık göstermektedir. 

Öğrencilerin matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutumları ve akademik 

özyeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Matematik 

başarısı öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Matematiğe Yönelik Tutum,  Matematik Öğretmeni 

Davranışları, Akademik Özyeterlik 
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ABSTRACT 

This study is conducted to determine the relationship between attitudes towards 

mathematics, academic self-efficacy and perceived mathematics teacher behaviors. 

In the current study Personal Information Form, which is developed by the 

researcher is utilized to collect demografic information. Mathematics Attitude Scale, 

Academic Self Efficacy Scale, Mathematics Teacher Behavior Questionnarie which 

is developed by the researcher  are used to assess attitudes towards mathematics, 

academic self-efficacy and perceived mathematics teacher behaviors’, respectively. 

Additionally, Question Form which is developed by the researcher is used to learn 

student’s thoughts about mathematics. 

Research data was obtained in the spring term of 2012-2013 academic year. The 

research sample is composed of 645 high school students from 1st, 2nd and 3rd grade 

levels.  

In the analysis phase of the study, the relationship between attitudes towards 

mathematics, academic self efficacy and student’s success in mathematics are 

analyzed via Spearman Correlation. In order to determine the differentiation in 

attitudes towards mathematics according to perceived mathematics teacher 

behaviors, demografic variables, liking/disliking mathematics, vocational decisions, 

student’s thouhgts about importance of mathematics in their prospective careers, 

experiences related to mathematics, and also the differentiation between students’ 

success in mathematics and perceived mathematics teacher behaviors Mann-Whitney 

U and Kruskal Wallis Tests are used. The data analysis is conducted with SPSS 17.0 

statistical package program.  

According to the results, there is a significant relationship between attitudes toward 

mathematics and academic self efficacy. Attitudes toward mathematics vary 

depending on perceived mathematics teacher behaviors. Attitudes toward 

mathematics vary depending on schools, grade level, department, gender, duration of 
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attendance to the math course from the same mathematics teacher, attendance to 

private mathematics course or attending a private teaching institution, 

liking/disliking mathematics, vocational decisions, students’ thoughts about 

importance of mathematics in their careers, experiences related to mathematics. 

There are significant relationships between student’s success in math, attitudes 

toward math and academic self efficacy. Student’s success in math vary depending 

on the math teachers’ behaviors. 

 

Key Words: Attitudes Toward Mathematics, Mathematics Teacher Behaviors, 

Academic Self-Efficacy. 
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ÖNSÖZ 

Yapılan bu araştırma ile öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik  

özyeterlik algıları ve öğretmen davranışları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile akademik özyeterlik algıları 

arasındaki ilişki ve matematiğe yönelik tutumun öğretmen davranışlarına göre 

farklılaşması incelenmiştir.  

Öncelikle bu araştırmanın şekillenmesinde en büyük katkıyı sağlayan Eğitimde 

Psikolojik Hizmetler Bölümü öğrencisi olduğum ilk andan başlayarak karşılaştığım 

tüm güçlüklerde yanımda olan, tüm çalışmalarımızda sorularımı sabırla, içtenlikle ve 

titizlikle yanıtlayan desteğini her anlamda ve her zaman hissettiğim danışmanım 

olmasından büyük mutluluk duyduğum Sayın Yrd.Doç.Dr. Gamze İnan Kaya’ya en 

içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksek lisans dersleri süresince merakla ve istekle 

araştırmalar ve okumalar yapmama neden olan, bu konuda bana yön veren, hayran 

olduğum bilgi birikimlerinden yararlanmama fırsat tanıyan akademik gelişimime 

büyük katkı sağlayan değerli hocalarımdan başta Prof.Dr. İrfan Erdoğan olmak üzere 

Doç.Dr. Esra İşmen Gazioğlu, Doç.Dr. Osman Tolga Arıcak,  Yrd.Doç.Dr. Armağan 

Yıldız,  Yrd.Doç.Dr. Hatice Ergin, Yrd.Doç. Dr. Tamer Ergin, Yrd.Doç.Dr. Çare 

Sertelin Mercan, Yrd.Doç.Dr. İlkay Demir, Yrd. Doç. Dr. Marilena Z. Leana ve 

Araştırma Görevlisi Metin Kocatürk’e teşekkürlerimi sunuyorum.  

Tezimin uygulama aşamasında çalışmalarımı kolaylaştıran sevgili Kadir 

Ağabeyim’e, hem uygulamalar konusunda bana olan desteği hem de tezimin 

bulgularını merakla bekleyen ve sonuçlar üzerine birlikte tartışmalar yaptığımız 

canım Emine Ablam’a, veri girişlerinde bana yardımcı olan, benimle yaşam alanını 

paylaşan tez yazım sürecinde sıkıntılı anlarımda hep yanımda olan canım Emel 

Ablam’a, akademik anlamdaki deneyiminden yararlanmama olanak sağlayan yoğun 

hayat temposu içerisinde tezimi okuyarak titizlikle düzeltmeler yapan canım Meral 

Ablam’a, kaynak kitaplara ulaşmamda bana kolaylık sağlayan canım yeğenim 

Utku’ya, dualarını hiç eksik etmeyen canım Babanneme, akademik alanda gelişmem 
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konusunda benim kadar istekli olan, beni bugüne kadar her konuda olduğu gibi bu 

alanda da destekleyen ve bu desteğini ömür boyu sürdüreceğinden emin olduğum 

varoluşumun kaynağı biricik Annem’e ve biricik Babam’a çok teşekkür ediyorum.  
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GİRİŞ 

Problem 

Matematik tarih boyunca beşeriyeti anlamak için kesin bilginin kaynağı olarak 

görülmüştür. Bunun nedeni büyük ölçüde teoremleri sunma ve ispatlamada 

mantıksal yapıyı kullanıyor olmasındandır (Ernest, 1998). Felsefi temellerindeki 

çeşitlilik ve içeriğinin geniş olması matematiğe ilişkin kabul gören tek bir tanım 

verilmesini güçleştirmektedir.  

Matematik, düşüncelerin tümdengelimli bir işletim yolu ile dünyayı anlamamızda ve 

yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz aritmetik, geometri, cebir gibi sayı 

ve ölçü temeline dayanan niceliklerin özelliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri 

inceleyen örüntü ve sistemler bilimi, sembolleri kullanan bir dildir (Altun, 2010; 

Baykul, 1999; Cuoco, Goldenberg ve Mark, 1996). 

Galilei (1623) The Asseyer adlı çalışmasında evreni anlayabilmek için onun 

kanunlarının yazıldığı kitabın dilini anlamak gerektiğine ve bu dilin de matematik 

olduğuna değinmiştir. Bu dil olmadan kitabın tek sözcüğünü anlamaya olanak 

olmadığından bahsetmiştir. Günümüzde de bu gerçek değişmemiştir. Matematik 

olmadan bilim ve teknolojiden, sosyo-ekonomik kalkınmadan, nitelikli ürün ve 

hizmetten söz etmek yanıltıcıdır. Bu nedenle, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de herkes matematikte güçlenmeli, düşünsel kültürü edinmeli ve ortak 

değerleri paylaşmalı, iletişim dilini etkin ve yaygın biçimde kullanabilmelidir 

(Ersoy, 2003). 

Bu bağlamda okullarımızda tüm seviyelerde matematik dersi öğretim programıyla 

öğrencilerin; matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında 

ili şkiler kurabilmeleri, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme 

alanlarında kullanabilmeleri, matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim 

alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri, mantıksal 

tümevarım ve tümdengelimle ilgili çıkarımlar yapabilmeleri, matematiksel 
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problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini 

ifade edebilmeleri, matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve 

paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,  tahmin 

etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri, problem çözme 

stratejileri geliştirebilmeleri ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde 

kullanabilmeleri, model kurabilmeleri, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle 

ili şkilendirebilmeleri, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri, öz güven 

duyabilmeleri, matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilmeleri 

ve entelektüel merakı ilerletebilmeleri ve geliştirebilmeleri, matematiğin tarihî 

gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve 

değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri, sistemli, dikkatli, 

sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri, araştırma yapma, bilgi üretme 

ve kullanma gücünü geliştirebilmeleri, matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek 

estetik duygular geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2009;  MEB,2010;  MEB 

2011). 

Okulların öğretme amacını güttüğü davranışların öğrenciler tarafından ne ölçüde 

kazanıldığı hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yapılan araştırma ve sınav 

sonuçları ile ortaya konulmaktadır.  Bu çerçevede Uluslararası Eğitim Başarısını 

Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Ocak 

2013’te açıklanan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 

sonuçlarına göre Türkiye matematik alanında dördüncü sınıflar düzeyinde katılımcı 

50 ülke arasında 469 genel başarı puanı ile 35., sekizinci sınıflar düzeyinde 42 ülke 

arasında 452 genel başarı puanı ile 24. olmuş her iki seviyede de dünya genelindeki 

katılımcı ülkelerin ortalamasının altında kalmıştır. Türkiye'nin de yer aldığı kapsamlı 

bir diğer uluslararası başarı değerlendirme projesi olan Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA) ’nın açıklanmış en güncel 2009 yılı raporuna göre 

ise değerlendirmeye alınan 65 ülke incelendiğinde Türkiye matematik alanında 

başarı sıralamasında 43. olmuştur. Uluslararası düzeyde yapılan araştırmaların 

sonuçları matematik alanındaki başarısızlığa işaret ederken ulusal düzeydeki  

sonuçlar da bu durumu destekler niteliktedir. Öyle ki, Milli E ğitim Bakanlığı (MEB) 
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tarafından yayınlanan 2012 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre Türkiye 

geneli sekizinci sınıflar matematik testi genel ortalaması 5.78 standart sapma ile 20 

soru üzerinden 4.39 net, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yayınlanan 2012 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre ise Türkiye 

geneli matematik testi genel ortalaması 9.7 standart sapma ile 40 soru üzerinden 6.92 

nettir (MEB, 2012b; ÖSYM, 2012). Uluslararası ve ulusal düzeyde bu çarpıcı 

sonuçlar bugün matematik alanında yeterince başarılı olamadığımız gerçeğini gözler 

önüne sermekte ve matematik başarısını belirleyen etmenler üzerine yapılan 

araştırmaların derinlik kazanmasının gerekliliğine işaret etmektedir.  

Okulların öğretme amacını güttüğü tüm yeni davranışların hemen hemen tüm 

öğrenciler tarafından öğretim ortamının gerekli şekillerde düzenlenmesiyle 

öğrenilebileceği Bloom’un (1976)  tam öğrenme modeliyle kuramsallaştırılmıştır. 

Aslında bu fikirin temeli çok eskidir. Belli anlam farklılıklarıyla da olsa 17.yüzyılda 

Comenius, 18.yüzyılda Pestallozi, 19. yüzyılda Herbart tarafından vurgulanmıştır. 

Tam öğrenme modelinde öğrenme düzeyini belirlemede etkili olan unsurların 

öğrenciye ve öğretim hizmetine özgü nitelikler olduğu belirtilmektedir (Bloom, 

2012).   

 

Öğrenci niteliklerinden ilki bilişsel giriş özellikleri, ikincisi ise duyuşsal giriş 

özellikleridir. Bilişsel giriş özellikleri bir ya da bir dizi öğrenme ünitesinin 

öğrenilebilmesi için gerekli olan ön öğrenmeler, bilgi, beceri ve yeterliklerdir. 

Duyuşsal giriş özellikleri ise ilgiler, tutumlar ve kendi kendini görüşlerin karmaşık 

bir bileşkesidir (Bloom, 2012). Bu çalışmada öğrenme düzeyini belirleyen öğrenci 

nitelikleri ile ilgili olarak duyuşsal boyuta odaklanılmıştır.  

 

İlgi ve tutum iki kutuplu tek bir nitelik özelliği göstermektedir.  Örneğin, bir derse 

karşı olumlu düşüncelere sahip olma, dersi sevme ya da onunla ilgili olarak olumlu 

duyuşsal giriş özelikleri gösterme hali bir kutba, bir derse karşı olumsuz düşüncelere 

sahip olma, dersi sevmeme ya da onunla ilgili olumsuz duyuşsal giriş özellikleri 

gösterme hali ise diğer bir kutba karşılık gelmektedir (Bloom, 2012). Bir başka 
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deyişle ‘Matematik dersini severim’ ya da ‘matematik dersinden hoşlanmam’ gibi 

ifadeler matematik dersine yönelik tutumlarımızı ifade etme şeklimize örnek 

gösterilebilir.  

 

Genel olarak, tutumlar hoşlanma ve hoşlanmamalar; nesnelere, insanlara, durumlara 

ya da dünyanın başka herhangi bir özelliğine, soyut düşüncelere yönelik lehte veya 

aleyhte tepkilerdir (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, and Hoeksema, 2010).  

Tutumların farklı kuramsal yaklaşımlardan hareketle farklı şekillerde 

kavramsallaştırıldığı görülür. Sherif ve Sherif’e (1996) göre tutum psikolojik bir 

sürecin herhangi bir değer yargısıyla damgalanmış bir nesne veya duruma ilişkin 

olarak bireyin olumlu ya da olumsuz göstereceği duygusal tepkiyi belirleyen, 

sürekliliği olan hazır bulunma halidir. Freedman, Sears ve Carlsmith (2003) tutumu, 

"bili şsel ve duyuşsal öğeleri bulunan ve davranışsal bir eğilim içeren oldukça kalıcı 

bir sistem" şeklinde tanımlar. Cüceloğlu (2005) tarafından aktarılan Baron ve 

Byrne’a (1977) göre ise tutumlar oldukça organize olmuş uzun süreli, duygu, inanç 

ve davranış eğilimleridir. Bu tanımlardan hareketle tutumların dikkat çeken iki 

özelliği uzun süreli olmaları ve bilişsel, duyuşsal, davranışsal öğelerden oluşmaları 

olarak özetlenebilir.  

 

Kağıtçıbaşı’nın (2013) Eagly and Chaiken’ den (1993) aktardığı şekliyle tutumun 

oluşmasında bilişsel, duyuşsal, davranışsal öğelerin üçünün aynı anda bulunması 

gerekli değildir. Fakat yerleşmiş ve güçlü tutumlarda üç öğede tam olarak bulunur. 

Tutumun bilişsel öğesi o tutum objesi hakkında sahip olunan bilgiler, duyuşsal öğesi 

o tutum objesine karşı gözlenebilen duygusal tepkiler ve davranışsal öğesi ise o 

tutum objesine karşı gözlenebilen tüm davranışlardır. 

 

İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar, tutumları sonradan öğrenirler. Tutumlar 

pek çok nedenle oluşabilir. Genellikle tutum objesiyle doğrudan deneyim, 

pekiştirme, taklit ve sosyal öğrenme yollarıyla elde edilirler. Tutum sahibi olmanın 

en açık yolu o konu ya da obje ile ilgili deneyim geçirmiş olmaktır. Tutumların çoğu 
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başka insanlardan edinilir. Anne-baba, öğretmenler ve arkadaşlar tutumun 

oluşmasına etki eder (Kağıtçıbaşı, 2013). 

Matematiğe yönelik tutum ise matematiğe yönelik olumlu veya olumsuz eğilimi 

şekillendiren inançlar, duygular ve davranışlardır (Zan and Di Martino, 2007). 

Örneğin, matematiğe yönelik tutum için bilişsel öğeler matematiğin günlük yaşam 

için gerekli olduğuna, kişinin gelişimi için yararlı olduğuna ilişkin düşünceleri 

içerebilir. Duyuşsal öğeler ise matematik derslerini sevme, zevkli bulma gibi olumlu 

duygular veya sevmeme, zevksiz bulma gibi olumsuz duygular olabilir. Davranışsal 

öğeler ise öğrencinin matematik ödevlerini yapması ya da yapmaması veya 

matematik dersi çalışması ya da çalışmaması olabilir. O halde matematik dersine 

yönelik tutum öğrencinin matematik dersi ile ilgili düşünce, duygu ve davranış 

eğilimlerini belirlemekte ve düzenlemektedir.  

Öğrenme düzeyini etkileyen öğrenci niteliklerinden tutumlar dışında duyuşsal giriş 

özelliklerinin bileşenlerinden bir diğeri ise öz kavramıdır (Bloom, 2012). Öz 

kavramı, kişinin kendi kimliği, değeri, yetenekleri, sınırları, değer yargıları, amaçları 

gibi kendisi hakkındaki görüşlerinin, duygularının ve tutumlarının tümü olarak 

tanımlanır (Budak, 2003). Öz kavramı ile ilişkili bir diğer kavram is özyeterlik 

kavramıdır. Öz kavramı farklı alanlardaki durumları kapsayan genel bir kavramken, 

özyeterlik kavramı öz kavramından farklı olarak yeteneklerle ilgili algılamayı 

gösteren daha spesifik bir kavramdır (Pajares, 1996).  

 

Bandura, Sosyal-Bilişsel Kuramı dahilinde özyeterlik kavramını tanımlamıştır. 

Özyeterlik, kişinin öğrenmelerini ve davranışlarını gerekli seviyelere ulaştırmak için 

kendi kapasitesine olan inancıdır (Bandura, 1997). Akademik özyeterlik ise 

öğrencinin akademik çalışmalarını gerçekleştirmede kendi kapasitesine yönelik 

inancıdır (Linnenbrink ve Pintrich, 2003). Özyeterlik algısı kişinin doğrudan kendi 

performansının, gözlemlediği modellerin, sosyal ikna yöntemlerinin (telkin, teşvik, 

nasihat, öğüt) ve psikolojik kaynakların (beceri, inanç, stres, kaygı) etkisi altında 

oluşabilmektedir (Schunk, 2011). Örneğin, okul çalışmalarına ilişkin notlar, sınav 
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sonuçları, öğretmen, anne, baba ve arkadaşlardan alınan geri bildirimler akademik 

özyeterlik kavramının oluşmasında etkili olabilir.  

Öğrencilerin akademik özyeterlik algıları öğrenme sürecinin davranışsal, bilişsel ve 

güdüsel boyutları ile ilişkilidir. Öğrencilerin akademik özyeterlik algıları 

öğrencilerin okul etkinliklerine davranışsal, bilişsel ve güdüsel katılımları 

aracılığıyla öğrenme düzeyini etkiler. Bir yandan da öğrenme düzeyi akademik 

özyeterlik üzerine etki eder (Bandura, 1997). Bu bağlamda, bugüne kadar yapılan 

araştırmalarla matematiğe yönelik tutumla matematik özyeterlik algısı arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur (Hackett ve Betz, 1989; 

Nicolaidou ve Philippou, 2003; Yağmur, 2012). 

Bloom’un tam öğrenme modeline göre, öğrenme düzeyini belirlemede etkili olan bir 

diğer değişken ise öğretim hizmetinin niteliğidir. Öğretim hizmetinin niteliği ile 

ili şkili olan kavramlar öğretmen nitelikleri, öğretmen ile bir öğrenci grubu arasındaki 

ili şkiler, sınıf ve okulun nitelikleri, öğretim araçları, hedeflerle içeriğin örgütleniş 

biçimi, zaman ve diğer kaynaklardır (Bloom, 2012).  Bu çalışmada öğrenme 

düzeyini belirleyen öğretim hizmeti nitelikleri ile ilgili olarak öğretmen 

davranışlarına odaklanılmıştır. 

Öğretim hizmetinin niteliği ile ili şkili en önemli değişkenlerinden biri olan 

öğretmen, bazı kişisel ve mesleki niteliklere sahip olmalıdır. Pek çok araştırma ve 

kaynaktan yararlanılarak iyi bir öğretmende bulunması gereken kişisel niteliklerin ve 

mesleki niteliklerin ortak ölçütleri şu şekilde özetlenebilir. Öğretmen; öğrencilerini 

ve mesleğini seven, saygılı, anlayışlı ve sabırlı, yeniliklere açık, istekli, araştırmacı 

ve yaratıcı, planlı ve düzenli, ahlaklı, adaletli, sağlıklı ve dinamik, espirili ve yakın, 

sorumluluk duygusu yüksek, kendine güvenen, tutarlı, dengeli, kendini tanıyan ve 

kendinden yararlanan, olgun bir kişili ğe sahip olmalıdır. Ayrıca demokratik bir 

kişili ğe sahip olup bu demokratik anlayışını, tutum ve davranışlarını eğitim ortamına 

ve çevresine yansıtmalıdır. Mesleki nitelikler konusunda ise öğretim verdiği alanda, 

öğrenme-öğretme, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik ilke ve teknikleri, 

iletişim becerileri, öğretim materyalleri ve eğitim teknolojileri alanlarında yeterli 



7 

 

bilgi ve beceriye sahip olmalıdır  (Başaran, 1996; Cüceloğlu ve Erdoğan, 2013;  

Erden, 2005; Erdoğan, 2011; Okçabol, 2009; Özdemir ve Yalın, 2000; Sönmez, 

2007; Yavuzer, 2011).    

Öğretmenin kişisel ve mesleki nitelikleri, öğretmenin tutum ve davranışlarını 

belirler. Öğretmenin sınıf yönetimi konusundaki tutum ve davranışları da öğretmen 

öğrenci arasında oluşan, içinde duygular, tutumlar, değerler ve ilişkileri içeren, 

öğrenme düzeyini, özyeterlik algısını, eğitim programının hedeflerine ulaşmasını 

etkileyen sınıf iklimini etkiler (Good ve Brophy, 1997;  Varış, 1998).   

Öğretim hizmetinin niteliği ile ili şkili bir diğer önemli husus ise öğretmen ile öğrenci 

grubu arasındaki ilişkilerdir. Öğrenme ortamının nitelikli bir yapıda olması 

öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında sağlıklı ileti şim kanallarının 

kurulmasına ve işleyişine bağlıdır (Erdoğan, 2011).  

Yapılan pek çok araştırma matematiğe yönelik tutumla öğretmen davranışları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir (Alkan, Güzel 

ve Elçi, 2004; Koca, 2011; Şentürk, 2010;  Tag, 2000).  

Gordon’a (2013) göre öğrenciler öğretmen-öğrenci ilişkisi iyi olduğunda öğrenirler. 

Bu ilişkinin iyi olması için öğrenci ve öğretmenin doğrudan iletişim kurabilecekleri 

ortama sahip olmaları, birbirlerini önemsemeleri,  birbirlerinin farklı birer kişili ğe 

sahip olduklarını kabul etmeleri, birbirlerine saygı duymaları ve bağımlı olmaya 

karşı birbirlerine gereksinim duymaları önemlidir. Başarılı ilişki türünde öğretmen 

daha deneyimli, araştıran, şevkli, gelişen ve geliştiren, sohbet içinde olan, danışılan 

sevilen sayılan biri, öğrenci ise daha az deneyimli, soran, soru sorması için teşvik 

edilen, meraklı, öğrenme potansiyeline sahip, eleştiren, düşünebilen, kendi 

kararlarını bağımsız bir şekilde verebilen biridir (Cüceloğlu ve Erdoğan, 2013).  

Öğretimle ilgili en önemli değişkenin öğretim hizmetinin niteliği olduğu 

sanılmaktadır. Öğretim hizmetinin niteliği en önemli öğelerine indirgendiğinde; 

öğretmenler tarafından öğrenciye sunulan işaretler ya da yönergeler, öğrencinin 
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öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması, öğrenmeye ilişkin öğrenciye sağlanan 

pekiştirmeler ve dönüt-düzeltme sisteminden oluşmaktadır (Bloom, 2012). 

Matematiğe yönelik tutumlar ve akademik özyeterlik algısı öğrencilerin matematik 

öğrenme düzeylerine ve matematik başarılarına etkide bulunan duyuşsal 

özelliklerdir. Öğrenci matematik alanında belli bir tutumla veya belli bir akademik 

özyeterlik algısı ile doğmaz. Okul yaşantıları içinde böyle bir görüş kazanır. Yüksek 

niteliklere sahip öğretim hizmeti olumsuz duyuşsal giriş özelliklerinin etkilerini 

ortadan kaldırarak öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenmelerini sağlar (Bloom, 2012). 

Yapılan pek çok araştırma matematik başarısının öğretim hizmeti niteliğine göre 

farklılaştığını göstermekte (Bloom, 1976; Elçi, 2002; Jones and Jones, 2012; Özler, 

1998) ve matematik başarısı ile matematik dersine yönelik tutum ve akademik 

özyeterlik algısı arasındaki pozitif yönlü anlamlı ili şkiyi desteklemektedir 

(Akkoyunlu, 2003; Bandura, 1997; Baykul, 1990; Bloom, 1976; Carroll, Houghton, 

Wood,  Unsworth,  Hattie, Gordon and Bower, 2009; Hammouri, 2004; Klomegah, 

2007;  Ma, 1997; Multon, Brown ve Lnet, 1991; Pajares ve Miller, 1994). Bu 

bulgular tutumun, akademik özyeterlik algısının ve öğretim hizmeti niteliğinin 

öğrenme düzeyi üzerindeki önemine dikkat çekmektedir.  

Bu araştırmada, öğrenme düzeyi üzerinde dikkat çekici öneme sahip olan 

matematiğe yönelik tutum, akademik özyeterlik algısı ve öğretim hizmeti niteliği 

unsurları ile çalışılacak; öğretim hizmetinin niteliği, öğrencilerin algıladıkları 

öğretmen davranışlarına göre değerlendirilecektir. Öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları, akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları 

açısından incelenecektir. Bu çerçevede matematiğe yönelik tutum ile akademik 

özyeterlik algısı arasındaki ilişki ve matematiğe yönelik tutumun öğrencilerin 

algıladıkları matematik öğretmen davranışlarına göre farklılaşması araştırılacaktır.  
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Amaçlar 

1) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin akademik özyeterlik 

algıları arasında anlamlı ilişkiler var mıdır?  

 

2) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları öğrencilerin algıladıkları matematik 

öğretmeni davranışlarına göre farklılaşmakta mıdır?  

 

3) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

 

4) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

5) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ağırlıklı seçmeli derslere göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

6) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

 

7) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları aynı matematik öğretmeninden ders alma 

süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

8)  Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları özel matematik dersi alma veya 

dershaneye devam etme durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

  

9) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematik dersini sevip sevmemelerine 

göre farklılaşmakta mıdır?   

 

10)  Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına 

göre farklılaşmakta mıdır?   
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11)  Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematiğin seçmeyi düşündükleri 

meslekteki yeri ve önemine ilişkin görüşlerine göre farklılaşmakta mıdır?   

 

12) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematikle ilgili yaşanan olumlu ya da 

olumsuz anılarına göre farklılaşmakta mıdır?   

 

13) Öğrencilerin matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı 

ili şkiler var mıdır? 

 

14) Öğrencilerin matematik başarısı ile akademik özyeterlik algıları ile arasında anlamlı 

ili şkiler var mıdır?  

 

15) Öğrencilerin matematik başarısı öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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Önem 

En genel ifade ile bu çalışma matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel 

araştırmalara katkı sağlayacağı için önemlidir. Özel de bakıldığında ise öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları ile akademik özyeterlik algıları arasındaki ilişkiyi ve 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin algıladıkları matematik 

öğretmeni davranışlarına göre farklılaşmasını inceleyen bu araştırma matematik 

öğrenmeyi belirleyici ve matematik başarısını yordayıcı gücü yüksek etkiye sahip 

değişkenler arası ilişkiyi incelemesi açısından önemlidir. Matematik başarısızlığına 

neden olan değişkenlerin tespiti üzerine pek çok araştırma bulunmaktadır (Ma ve 

Kishor; 1997, Senemoğlu, 1990; Tag, 2000; Terzi, 2002; Yanpar, 1998). Bu 

araştırma ise matematik başarısı üzerinde etkisi olduğu bilinen matematiğe yönelik 

tutumla yine matematik başarısı üzerinde etkisi olduğu bilinen akademik özyeterlik 

algısı ve matematik öğretmen davranışları değişkenlerinin ilişkisini inceleyerek 

matematik başarısızlık nedenlerine daha geniş bir çerçeveden bakmayı sağlayacağı 

için önemlidir. 

Matematik alanında başarısızlığa neden olan matematiğe yönelik tutum ile genel 

olarak okul ile ilgili etkinliklere yönelik olan akademik özyeterlik algısı ilişkisini ve 

matematiğe yönelik tutumun öğrenme-öğretme ortamının en önemli değişkeni olan 

öğretmen davranışlarına göre nasıl farklılaştığını ortaya koymuş olmak başarısızlık 

ve öğrenme aksaklıklarını giderme açısından önemlidir.  

Matematiğe yönelik tutumlar ve akademik özyeterlik algısı öğrencilerin matematik 

öğrenme düzeylerine ve matematik başarılarına etkide bulunan duyuşsal 

özelliklerdir. Yüksek niteliklere sahip öğretim hizmeti olumsuz duyuşsal giriş 

özelliklerinin etkilerini ortadan kaldırarak öğrencilerin yüksek düzeyde 

öğrenmelerini sağlar. Öğrenci matematik alanında belli bir tutumla veya belli bir 

akademik özyeterlik algısı ile doğmaz. Okul yaşantıları içinde böyle bir görüş 

kazanır (Bloom, 2012). Dolayısıyla bu araştırma öğretmenin bu noktadaki önemine 

vurgu yapması açısından da önemlidir.  
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Sayıltılar 

Anket ve ölçeklere katılımcıların verdikleri yanıtlar onların gerçek görüş ve 

düşüncelerini yansıtmaktadır.  

Sınırlılıklar 

Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çankırı il merkezinde bulunan Genel 

Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi 9. 10. ve 11.sınıfların 

tesadüfi olarak seçilmiş şubelerinde öğrenim gören öğrencilerin anketler ve ölçeklere 

verdikleri bilgilerle sınırlıdır.  

Tanımlar 

Matematiğe Yönelik Tutum 

Matematik dersine karşı olumlu veya olumsuz yönde eğilimi şekillendiren duygular, 

düşünceler, inançlar, hareketler ve gözlenebilen davranışlardır.  

Öğrencilerin Algıladıkları Matematik Ö ğretmeni Davranışları 

Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin davranışlarını sınıf içerisinde sundukları 

öğretim hizmeti niteliği çerçevesinde nasıl algıladıklarıdır. 

Öğretim hizmetinin niteliği tam öğrenme modelinde öğrenme düzeyini belirlemede 

etkili olan değişkenlerden birisidir. Öğretim hizmetinin niteliği ise en önemli 

öğelerine indirgendiğinde öğretmenler tarafından öğrenciye sunulan işaretler ya da 

yönergeler, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması, öğrenmeye 

ili şkin öğrenciye sağlanan pekiştirmeler ve dönüt-düzeltme sistemini içeren dört ana 

öğeden oluşmaktadır (Bloom, 2012).  
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Akademik Özyeterlik Algısı 

Bireyin akademik bir konu alanında başarılı olabileceğine ilişkin inancıdır (Bandura, 

1997).  
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I.BÖLÜM 

İLGİLİ LİTERATÜR 

 

1.1.1. Matematik Tanımı ve Önemi 

Tüm bilimlerde olduğu gibi Matematik bilimini de tek bir tanıma sığdırmak oldukça 

güçtür. Matematikle ilgili pek çok tanımlama yapılabilir. Ancak matematik bilimi 

temelindeki felsefi çeşitlilik, tarihi ve kapsamı bilinerek bütünüyle resmedilebilir. 

Matematik bizi kesirler, reel sayılar, karmaşık sayılar, toplama ve çarpmadan türev 

ve integrale ve daha yüksek matematiğe doğru en aşina olduğumuz yöne veya analiz 

yoluyla git gide daha soyut ve mantıksal basitliğe doğru ilerleyen daha az aşina 

olduğumuz yöne götüren bir çalışmadır (Russell, 1993).  

Matematik, düşünen insanın gündelik zihni ihtiyaçlarına karşın şekil, miktar ve 

hareketin en soyut seviyede incelenmesine ve bu eylemin sonucunda elde edilen 

bilgi birikimine verilen isimdir (Tezer, 2002). Yaşadığımız çevreyi ve dünyayı 

anlamak için başvurduğumuz sayma, hesaplama, ölçme ve çizmede sembolleri 

kullanan bir dil, mantıklı bir sistemdir (Baykul, 2009).  

Matematiğin değerinin biricil temel bilşeni bir yaratıcı ve entelektüel sanat olarak, 

kendi iç değeri, ikincil değeri ise dünyanın fiziksel olgularını açıklama ve önceden 

tahmin etme konularındaki etkinliğidir  (King, 2012). Matematiğin bilim dünyası 

için büyük değerinin yanında gündelik yaşam için gerekliliğinin kaçınılmaz olması 

ilköğretimden yükseköğretime matematik öğretimini zorunlu ve gerekli kılmıştır. 
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1.2. Matematik Eğitiminin ve Öğretiminin Genel Amaçları 

Ersoy (1991), matematik eğitim ve öğretiminin amaçlarını toplumsal, kültürel, 

kişisel, teknik ve estetik amaçlar şeklinde beş boyutta ele almaktadır. Toplumsal 

amaçlar, her yurttaşın matematik kullanıcısı olarak hazırlanması; kültürel amaçlar, 

matematiğin kültürel senteze katkı sağlaması; kişisel amaçlar, her kişinin yaşamında 

matematiğin eğitsel gücünün olması; teknik amaçlar, matematikçilerin ve matematik 

bilimcilerinin yetişmesi; estetik amaçlar, matematiğin bir bilim olarak kendine özgü 

özellikleri ve güzelliğinin olmasıdır.   

Van de Walle’nin (2004) aktardığı şekliyle Amerika Birleşik Devletlerinde K-12 

eğitimi üzerinde etkisi olan en güçlü ve en çok üyeyi barındıran Ulusal Matematik 

Öğretmenleri Konseyi (NCTM) (2000) ’ne göre ise matematik eğitim ve öğretiminin 

amaçları tüm öğrencilerin matematiğin değerini öğrenmeleri, matematik yapabilme 

becerisi konusunda güven duymaları, matematiksel problemleri çözebilmeleri, 

matematiği bir iletişim aracı olarak kullanabilmeyi öğrenmeleri ve matematiksel 

muhakemeyi öğrenmeleridir.  

Ülkemiz de ise matematik eğitim ve öğretimi ile öğrencilerin matematiksel 

kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, 

günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında matematiği kullanabilmeleri, 

matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel 

bilgi ve becerileri kazanabilmeleri, tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar 

yapabilmeleri, matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel 

düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri, matematiksel düşüncelerini 

mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili 

doğru kullanabilmeleri, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin 

olarak kullanabilmeleri, problem çözme stratejileri geliştirebilmeleri ve bunları 

günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri, model kurabilmeleri, 

modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmeleri, matematiğe yönelik 

olumlu tutum geliştirebilmeleri, özgüven duyabilmeleri, matematiğin gücünü ve 
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ili şkiler ağı içeren yapısını takdir edebilmeleri, entelektüel meraklarını 

ilerletebilmeleri ve geliştirebilmeleri, matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel 

olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki 

kullanımının önemini kavrayabilmeleri, sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma 

özelliklerini geliştirebilmeleri, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü 

geliştirebilmeleri, matematik ve sanat ilişkisini kurabilmelerini, estetik duygularını 

geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır (MEB, 2009; MEB, 2010; MEB, 2011).  

1.3. Matematik Öğrenme ve Öğretme 

Matematik, ergenlerin akademik gelişiminde ve kariyer planlarında, ebeveynin ise 

mevcut ve gelecekteki yaşamında önemli bir rol üstlenir  (Choi ve Chang, 2011). 

Ancak, kimi insanlar için matematik, hayatı zehir eden derslerden, içine korku salan 

sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kabustan ibaretken, kimileri 

içinse hayatı anlamanın ve sevmenin bir yoludur. Sevmenin yolu ise her şeyde 

olduğu gibi burada da anlamaktan geçmektedir (Sertöz, 2008) 

Anlama, bilginin yapılandırılmasıdır. Yapılandırma ise bir kavramın zihinde 

oluşturulmasıdır. Matematik öğretiminde ‘anlama’ eylemine yardımcı olacak bir 

öğretim esas alınmalıdır. Matematik öğretimi öğrencilerin matematikle ilgili 

kavramları ve işlemleri anlamalarına, kavramların ve işlemlerin arasındaki bağları 

kurmalarına yardımcı olmalıdır  (Baykul, 2009).  

Kavramsal bilgi, birey tarafından içsel olarak ve o anda sahip olduğu bilgiyi temel 

alarak oluşturulmuş ili şkileri, işlemsel bilgiler ise rutin matematiksel soruları 

yapmakta kullanılan kural ve işlemlerle, matematiksel bilgiyi temsil etmekte 

kullanılan sembolleri içerir. Çoğu kez kavramsal bilgi ile işlemsel bilgi arasında 

mantıksal bağlar vardır. Kişinin işlemleri uygulayabilmesi için kuralların altında 

yatan anlamları, sembollerin temsil ettiği düşünceleri anlama zorunluluğu yoktur. Bu 

düşüncelerin anlaşılması kavramsal bilgidir. Kavramsal bilgide anlam önemlidir. Bu 

anlam kişinin var olan bilgilerini kullanarak yeni bilgiyi açıklayabilmesidir. Böylece 
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yeni bilgi var olan bilgiyle bütünleşir ve kişi tarafından içselleştirilir  (Olkun ve 

Uçar, 2006).  

Kavramsal bilgi veya işlemsel bilgi alanlarının herhangi birindeki yetersizlik sorun 

yaratır. Örneğin, bir matematik probleminin çözümünü bilmek ama işlemleri 

yapamamak yanlış cevapla sonuçlanırken; işlemleri doğru yapıp problemi 

kavramlaştıramamanın da sonucu başarısızlıktır (Schunk, 2011).  

İdeal bir programda hem matematik işlemlerinin hem de matematiksel kavramların 

öğretimine önem verilmelidir. Şu anda yaygın olarak benimsenmiş yöntemlerin 

aksine öğrenciler hesaplama becerileri üzerinde bireysel olarak çok fazla vakit 

harcamak yerine, matematiksel akıl yürütme yöntemlerini açıklamaya ve 

modellemeye, kendi aralarında buna benzer bir akıl yürütme çalışmasına teşvik 

edilmelidir. Bu tür uygulamalar çerçevesinde öğrencilerin rakamsal verilerle hızlı 

çıkarımlar yapmasından ziyade az sayıda ilgili sorunun uzun süreli ve dikkatli bir 

şekilde incelenmesi önemlidir (Griffin, 2002). 

Bir matematik öğretmeni işlemlerin hem ‘nasıl yapılacağını’ hem de ‘neden 

yapıldığını’ bilmeli ve her iki unsura da önem vermelidir. Yani, sadece matematik 

işlemlerini bilmek değil, bunların ardındaki mantığın bilinmesi de önemlidir. Bu 

tutumu takınmak kadar aynı tutumu öğrencilere aşılamakta önemlidir. Öğrenciler 

sorunun cevabını bulmak için kullandıkları gidiş yolunu anlatmakla kalmamalı 

neden bu yolu kullandıklarını da açıklayabilmelidir  (Bitter ve Morrow, 2004).  

Öğretmenin görevi, kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Yani, öğretmen 

öğrencilere matematik hakkında düşünmeleri ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan 

görevler vermelidir.  Matematik bilgisinin ana kaynağı ve matematiksel doğruluğu 

değerlendiren bir otorite olmaktan ziyade öğretmen gerektiğinde bilgi paylaşma ve 

öğrencilerin bireysel ve interaktif olarak çalıştığı, cevaplar ve yöntemler üzerinde 

tartıştığı, düşündüğü bir sınıf kültürü oluşturmak görevini üstlenir (Hiebert v.d., 

1997). 
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Yeni bilgiler var olan bilgilerin ne kadarıyla ve ne kalitede ilişkilendirildi ise o 

ölçüde sağlam anlaşılmıştır. Bir kavramın anlaşılması onun var olan kavramlarla 

ili şkilendirilmesidir. Buna ilişkisel anlama denilmektedir (Van de Wella, 2004).  

İlişkisel anlama ile öğrenme zevkli hale gelir, öğrenciler öğrenmeden haz duyarlar, 

öğrenilenlerin hatırlanması kolaylaşır ve öğrenme daha kalıcı olur. Yeni kavramlar 

daha kolay öğrenilir, sonraki öğrenmelerde başkasının yardımına daha az ihtiyaç 

duyulur, kendi kendine öğrenme kolaylaşır, problem çözme becerisi gelişir, bu 

alandaki başarı artar, matematiğe yönelik olan kaygı azalır ve matematiğe karşı 

olumlu tutum gelişir (Baykul, 1999).  

Matematik öğretme yaklaşımı matematiksel öğrenme yaklaşımından etkilenir. 

Örneğin, sadece bazı öğrencilerin matematik öğrenebileceğini ve öğrenmesi 

gerektiği düşüncesi veya insanların doğuştan matematik öğrenme yeteneğine sahip 

olduğu veya olmadığı inancı matematik öğretme yaklaşımını etkiler (Hiebert v.d., 

1997). Önemli zihinsel problemleri olmamak kaydıyla bütün öğrencilerin okulda 

öğretilmek istenen matematiksel kavramları ek zaman ve öğrenme imkanları 

sağlandığında öğrenebileceği yaklaşımı tam öğrenme kuramı tarafından 

desteklenmekte ve açıklanmaktadır (Baykul, 2009; Senemoğlu, 2003). 

1.4. Tam Öğrenme Modeli 

Tam öğrenme, okulların öğretme amacını güttüğü tüm yeni davranışların hemen 

hemen bütün öğrenciler tarafından öğrenebileceği görüşü üzerine temellendirilmiş 

bir yaklaşımdır (Bloom, 2012).  

Caroll’un geliştirdiği okulda öğrenme modeli tam öğrenme kuramının temelini 

oluşturmaktadır. Bu modele göre öğrenciler bir konuyu öğrenmedeki yetenekleri 

bakımından farklı olmalarına rağmen, hepsi de aynı tarz ve miktarda öğretim 

görüyorsa farklı düzeylerde başarı gösterirler. Eğer öğretimin miktarı ve tarzı 

öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara göre şekillendirilirse o zaman her öğrenci 

tam öğrenme potansiyeline sahiptir (Schunk, 2011). 
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Bloom’a (1976) göre tam öğrenme modelinde öğrenme düzeyini belirlemede etkili 

olan değişkenler öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetinin nitelikleridir.   

1.4.1. Öğrenci Nitelikleri 

Öğrencinin öğrenme düzeyini belirlemede büyük bir öneme sahip değişkenlerden 

biri öğrenci nitelikleridir. Öğrenci niteliklerinin ilki bilişsel giriş özellikleri, ikincisi 

ise duyuşsal giriş özellikleridir (Bloom, 2012). 

1.4.1.1. Bilişsel Giriş Özellikleri 

Bili şsel giriş özellikleri, öğrenme ünitesi ya da ünitelerin öğrenilebilmesi için gerekli 

olduğu kabul edilen ilgili ön öğrenmelerdir. Öğrenme ünitesi ise içinde belli sayıda 

öğenin öğrenildiği öğretim birimidir. Bu öğeler birbirinden ayrılabilen bazı bağımsız 

olgu ya da kurallar olabileceği gibi, birinin öğrenilmesi diğerinin daha önceden 

öğrenilmiş olmasını gerekli kılan birbiriyle ilişkili öğeler de olabilir  (Bloom, 2012). 

Matematik ardışık ve yığılmalı bir bilim olduğu için matematik dersi içeriğindeki 

konular diğer derslere göre daha güçlü bir sıralı ilişkiye sahiptir. Herhangi bir 

kavramın tam olarak kazandırılması için öncelikle onun önşartı durumundaki diğer 

kavramlar kazandırılmalıdır  (Altun, 2010). 

Matematikte bir konuyla ilgili davranışların en az %80’i kazınılmadan ona dayalı 

başka bir konuya ait davranışların kazanılması oldukça zordur hatta bazı durumlarda 

imkansızdır (Baykul, 2009). 

Öğrenme-öğretme etkinliklerine başlamadan önce, önceki konuyla ilgili kazanılmış 

olması gereken davranışların öğrencilerde var olup olmadığına bakılması, tespit 

edilen eksikliklerin giderilmesi yeni öğrenmelerin sağlıklı olabilmesi açısından 

önemlidir.   
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1.4.1.2. Duyuşsal Giriş Özellikleri 

Öğrenme düzeyini belirleyen öğrenci niteliklerinden bir diğeri ise öğrencinin 

öğrenme süreci ile ilgili duyuşsal giriş özellikleri; başka bir deyişle öğrencinin yeni 

öğrenme ünitesi ya da ünitelerini öğrenmeye güdülenmiş olma derecesidir. 

İnsanların duyuşsal bakımdan neleri öğrenmeye hazırlıklı oldukları; ilgilere, 

tutumlara ve kendi kendini görüş tarzlarına bakılarak belirlendiğinde insanlar 

arasında farklılıklar görülür (Bloom, 2012). 

İnançları ve tutumlarına göre öğrenciler genellikle dört kategoriye ayrılır. Bazı 

öğrenciler çok çalışır, problem çözme yeteneklerine güvenirler, bazı öğrenciler 

yanlış cevap vermekten korktukları için öğretmenin ağzından çıkan her şeyi 

ezberlemeye çalışırlar, bazı öğrenciler matematiği anlayamayacaklarına inandıkları 

için az çalışırlar, bazı öğrenciler ise matematiğin kendilerine yarar sağlamayacağına 

inandıkları için az çalışırlar. Birinci grup matematiğe karşı olumlu ve kendine 

güvenli bir tutum takınmalarını sağlayan uyumlayıcı inançlara sahiptir. Diğer üç 

grup ise öğrenmeyi gelişen ve eğlenceli bir süreç olarak görmelerine engel olan 

çeşitli uyumsuz inanç kombinasyonlarına sahiptir. Birçok öğrenci birden fazla 

kategoriye girdiğini veya içinde bulundukları kategorinin öğretmene veya materyale 

bağlı olduğunu düşünür  (Bassarear, 1997).  

Duyuşsal özellikler ile başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren 

araştırmalardan elde edilen bulgular, duyuşsal özelliklerin başarının belirlenmesi ve 

etkilenmesinde önemli bir rolü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Kılıç, 

Gündoğdu ve Kayabaşı, 2012).  

Tam öğrenme modeli kapsamındaki duyuşsal giriş özelliklerinin önemi, öğrencinin 

algıları ile bu algıların onun öğrenme ünitesindeki başarısını etkilemesidir (Bloom, 

2012). Tam öğrenme modelinin duyuşsal giriş özelliklerine verdiği önem matematik 

öğretimi açısından da değerlidir. Matematikteki başarısızlıkların sebepleri arasında 

öğrencilerin matematiğe yönelik olumsuz tutumları ve kendilerine yönelik olumsuz 

algıları önemli bir yer tutar (Baykul, 2009). 
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Genel bir ifade ile duyuşsal giriş özellikleri tutumlar ve öz kavramının bir bileşkesi 

olarak ele alınabilir. Tutumlar ve öz kavramına sırasıyla değinilmiştir.  

1.4.1.2.1.Tutumlar 

Tutum latince kökeninde ‘harekete hazır’ anlamına gelmektedir. Tutum kavramı 

davranıştan önce gelen ve hareketlerimize rehberlik eden doğrudan gözlenemeyen 

bir yapı olarak görülmektedir (Arkonaç, 1998). 

Tutumların farklı kuramsal yaklaşımlardan hareketle pek çok farklı şekilde 

kavramsallaştığı görülmektedir.  

Arkonaç (1998)’in aktardığı şekliyle tek öğeli modelinde Thurstone (1931) tutumu 

psikolojik bir nesneye olan lehte veya aleyhte duygular olarak ifade etmiştir. 

Oskamp, Schultz (2005)’in aktardığı şekliyle bir başka model de Allport (1935)’un 

yaklaşımından etkilenerek tutumu iki öğeli bir yapı olarak açıklamaktadır. Allport 

(1935)’e göre tutum deneyim ile düzenlenen, bireyin ilgili olduğu tüm nesne ve 

durumlara tepkisi üzerinde yönelim veya dinamik bir etki yaratan bilişsel ya da nöral 

bir isteklilik halidir. 

Bir üçüncü model de tutumun belli bir nesneye kavramsal olarak ayrıştırılabilir üç 

tepkinin birleşimi olduğu fikrinden yola çıkmaktadır (Eagly ve Chaiken, 1993). Bu 

modelde tutumlar tutum objesine karşı duygusal tepkilerden oluşan duyuşsal öğe, 

tutum objesi hakkında düşünceler ve inançlardan oluşan bilişsel öğe ve tutum 

objesine karşı hareketler veya gözlenebilen davranışlardan oluşan davranışsal öğe 

olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır (Aronson, Wilson ve Akert, 1998). 

Yerleşmiş ve güçlü tutumlarda bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğelerin hepsi tam 

olarak bulunmaktadır. Fakat bir tutumun var olabilmesi için bu öğelerin hepsinin 

birlikte bulunması gerekli değildir. Öğeler tutumun kendi içinde tutarlı bir yapı 

oluşturmasını sağlar (Kağıtçıbaşı, 2013; Eagly and Chaiken, 1993). 
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1.4.1.2.1.1.  Matematiğe Yönelik Tutum  

Bazı öğrenciler matematik dersini çok severken, bazıları nefret etmektedir. Kimileri 

matematiğin yararlı olduğuna inanırken, kimileri için matematik öğrenmenin hiçbir 

yararı yoktur.  Kimileri matematik dersine istekle çalışıp ödevlerini düzenli olarak 

yaparken kimileri içinse matematik çalışmak ve ödev yapmak bir işkencedir. Burada 

matematiğe yönelik tutumlar örneklendirilmeye çalışılmıştır.   

 Zan ve Di Martino (2007)’ün aktardığı şekliyle;  

Matematiğe yönelik tutum tanımı temelde aşağıdaki tanımlardan bir ila üçüne işaret 

eder: 

1. Belirli bir konuya ilişkin olumlu veya olumsuz ilgiyi tanımlayan ‘basit’ bir tutum 

tanımı: Bu bakış açısına göre, matematiğe karşı takınılan tutum matematiğe karşı 

olumlu veya olumsuz bir eğilimden ibarettir (McLeod, 1992; Haladyna, 

Shaughnessy J. ve Shaughnessy M., 1983). 

2. Davranışların açıkça ortaya çıkmadığı iki boyutlu bir tanım: Matematiğe karşı 

takınılan tutum matematiğe ilişkin inanç ve duygular örüntüsü olarak görülür 

(Daskalogianni ve Simpson, 2000). 

3. Tutumun üç unsurdan oluştuğunu öne süren çok boyutlu bir tanım: Bu bakış açısına 

göre bireyin matematiğe karşı tutumu onun matematik ile ilişkilendirdiği duyguları 

(ancak bunların da olumlu veya olumsuz değerleri vardır), bireyin matematiğe 

yönelik inançlarını ve davranış şeklini de içeren karmaşık bir şekilde tanımlanır  

(Hart, 1989). 

1.4.1.2.1.2.Tutumun Yönü  

Bütün tutumların bir yönü ya da işareti vardır. Tutumun konusuna karşı ya olumlu 

(+) ya da olumsuz (-) bir tepki eğilimi söz konusudur. Tutum olumlu olunca, obje ya 

da olaya karşı olumlu duygular, değerlendirmeler ve eğilimler dolayısıyla da tutum 

objesine yaklaşma söz konusu iken tutum olumsuz yönde olduğunda bu durumun 
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tersine tutum objesinden kaçma ya da tutum objesine zarar verme olası eğilimleri söz 

konusu olur. Aynı tutum objesine karşı bireylerin tutumları henüz yönlenmemiş ise o 

konuda tarafsız ya da kararsızdırlar (Baysal ve Tekarslan, 2004) .                         

1.4.1.2.1.3. Tutum ve Davranış 

Tutumları araştırmanın önemli bir nedeni, bu araştırmaların kişinin gelecekteki 

davranışlarının öngörülmesini sağlayacağı düşüncesidir. Araştırmalar tutum ile 

davranış arasında karmaşık bir ilişkinin varlığını göstermiştir (Atkinson v.d., 2010). 

Aslında davranışta farklılıklar yaratmak için tutumları değiştirmek araştırmacılara 

anlamlı bir başlangıç noktası yaratmaktadır (Arkonaç, 1998). 

Tutumlar hem sosyal algımızı hem de davranışlarımızı etkilemektedirler. Tutum tek 

başına her zaman davranışı belirlemeyebilir fakat ortamsal etkenlerle etkileşim 

halinde davranışı meydana getirmektedir. Tutumların neden her zaman davranışı 

belirleyemediği üzerine araştırmalar yapılmış, hangi koşullar altında tutumların 

davranışları belirleyeceğine bakılmıştır (Kağıtçıbaşı, 2013). 

Tutumlar genelde, güçlü ve tutarlı olduklarında, tahmin edilen davranışla ilişkili 

olduklarında, kişinin doğrudan deneyimini temel aldıklarında, kişi kendi 

tutumlarının farkında olduğunda ve birey için önemli olan diğer kişilerce 

desteklendiğinde en iyi davranış göstergesi olarak kabul edilebilir (Atkinson v.d., 

2010; Cüceloğlu, 2005). 

1.4.1.2.1.4.Tutum Oluşumu  

Tutumlarımızın önemli bir bölümü hayatın ilk 20-25 yılı içinde oluşmakla birlikte, 

tutum oluşması yaşam boyu devam eder (Özkalp, 1992). 

Baysal ve Tekarslan  (2004)’ün aktardığı şekliyle tutum oluşumu konusunda yapılan 

araştırmalara göre tutum oluşumunda genetik faktörler, fizyolojik koşullar 

(olgunlaşma, hastalık, vb.) tutum konusu ile doğrudan deneyim, kişilik, 
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toplumsallaşma süreci (topluma uyum), grup üyeliği, sosyal sınıf etkilidir. İlk dört 

faktör doğrudan bireyin kendi yapısı ile ilgili özellikleri kapsamaktadır. Diğer üçü 

ise bireyin toplumsal yaşantısının sosyo-psikolojik özellikleri ile ilgilidir.  

İlişkilendirme, bilgi aktarımı, pekiştirme ve taklit gibi öğrenmenin birkaç ilkesi 

tutumların ve bunlarla bağlantılı davranışların nasıl edinildiğini açıklamaktadır. 

İşlemsel pekiştirme, bir tutumun dışa vurumunu takiben gelen ödül durumlarını 

açıklar. Tutumlarımızın pek çoğunu da başka insanlardan elde ederiz. Anne-babalar, 

akrabalar, okul çevresi, arkadaş çevresi tutum oluşumuna etki eder. Soysal öğrenme 

kuramına göre başkalarının dışa vurduğu tutumları benimseyerek kendi tutumumuz 

haline getiririz (Kağıtçıbaşı, 2013). Çocukların anne-baba veya öğretmenlerinin 

tutumlarını taklit ederek tutum sahibi olmaları buna bir örnek olarak gösterilebilir.  

1.4.1.2.1.5.Tutum Deği şimi  

Cüceloğlu (2005)’in aktardığı şekliyle Festinger (1957) tutumun davranışsal yönü 

değiştiğinde bilişsel yönünün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değişeceğini 

göstermiştir. Festinger’in bilişsel çelişki kuramına göre her insan duygu, düşünce ve 

davranışı arasında bir denge arar, bu denge olmadığı zaman ortaya çıkan çelişki 

kişiyi rahatsız eder. Festinger’e göre insanın sürekli düşünme, araştırma ve 

değişmesinin temelinde yatan ana güdü bu bilişsel çelişkidir. Çelişki giderildikten 

sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar. 

Başka bir ifadeyle tutumlar bilişsel çelişki, yani bir rahatsızlık hissi veya güdüsü 

dolayısıyla değişebilir; bu çelişkinin sebebi ilk olarak iki veya daha fazla tutarsız 

bilişe sahip olma olarak tanımlanırken, daha sonra kişinin geleneksel olarak olumlu 

öz kavramı ile örtüşmeyen bir eylem gerçekleştirmesi olarak tanımlanmıştır 

(Aronson, Wilson and Akert, 1998). 
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1.4.1.2.2. Öz Kavramı 

Duyuşsal giriş özellikleriyle ilişkili bir diğer kavram, öz kavramıdır. Öz kavramı 

kişinin kendi kimliği, değeri, yetenekleri, sınırları, değer yargıları gibi kendisi 

hakkındaki görüşlerinin, duygularının ve tutumlarının toplamı olarak tanımlanır 

(Budak, 2003).  

Öz kavramı üzerinde son derece önemli etkiye sahip kavramlardan birisi özyeterlik 

kavramıdır. Öz kavramı farklı alanlardaki durumları kapsayan genel bir kavramken, 

özyeterlik kavramı öz kavramından farklı olarak yeteneklerle ilgili algılamayı 

gösteren daha spesifik bir kavramdır (Pajares, 1996).   

Özyeterlik Bandura tarafından geliştirilen ve kişilerin sahip oldukları becerileri etkili 

bir şekilde kullanabilmeleri için öncelikle ilgili alanda özgüven duymaları 

gerektiğini savunan sosyal öğrenme kuramının temel kavramıdır (Pajares, 2002). 

Özyeterlik kişinin fiziksel özellikleri veya psikolojik davranışları gibi kişisel 

niteliklerinden daha çok belirli etkinlikleri gerçekleştirebilme kapasitesine ilişkin 

yargılarından oluşur (Bandura ve Schunk, 1981). 

Bandura (1986) algılanan özyeterliği, kişinin kendisinden beklenen bir performansı 

sergilemesi için gerekli eylemlerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin 

yeteneğini algılayış biçimi olarak tanımlamıştır. 

Öğrenciler genel olarak kendileriyle ilgili düşüncelerini veya bir insan olarak 

kimliklerini değil, belirli görev taleplerini yerine getirme kapasitelerini yargılarlar. 

Yeterlik inançları çok boyutlu özelliktedir. Dolayısıyla, yeterlik inançları 

işlevselliğin çeşitli alanları ile bağlantılıdır (Bandura ve Schunk, 1981). Yani 

edebiyata yönelik yeterlik inançları matematiğe yönelik yeterlik inançlarından 

farklılık gösterebilir.  

Özyeterlik inançlarının erken dönem gelişimi, yaşam süresi boyunca aşağıdaki dört 

önemli özyeterlik kaynağı ile değişime uğrar (Bandura, 1997). Bunlar:  
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Doğrudan temel yaşantılar: Yeterlik inançlarına ilişkin en güvenilir bilgi kaynağı 

söz konusu göreve dair kişinin daha önceki deneyimleridir.  Başarılar özyeterliği 

güçlendirir, bununla birlikte tekrarlayan başarısızlıklar özyeterliği zayıflatır. Geçmiş 

başarılara dayalı güçlü bir yeterlik hissinin geçici başarısızlıklara direnç gösterdiğine 

inanılır. 

Dolaylı yaşantılar: Benzer diğer kişilerin başarıları kendilerinin de benzer 

özellikteki etkinlikleri özümleme kapasitelerinin olduğunu düşündürerek 

gözlemcilerin yeterliklerine ilişkin öz algılarını yükseltir. Dolayısıyla modelleme, 

yeterliğe ilişkin bir başka etkili bilgi kaynağı görevi görür. 

Sözel ikna: Sevilen kişilerden gelen ikna edici iletişim ve değerlendirici geri bildirim 

de kişinin özyeterlik kanaatine ilişkin önemli bilgi kaynaklarıdır. Yeterlik bilgilerini 

ifade eden insanların bilgili ve güvenilir olduğuna ve verdiği bilgilerin gerçekçi 

olduğuna ilişkin kişinin inancı ne kadar kuvvetli olursa sözel ikna da o denli etkili 

olur. 

Fizyolojik durum: Terleme, kalp atışları, ruh halinde değişiklikler gibi psikolojik 

uyarılar kişi hakkında ipuçları vererek yeterlik değerlendirmelerini etkiler. Bu 

somatik semptomların fark edilmesi ile bilişsel işlemler üzerindeki etkileri göz 

önünde bulundurularak özyeterlik değerlendirilmesi bu faktörler dikkate alınarak 

yapılabilir. 

Bandura’nın özyeterlik kuramı, iki grup beklenti olduğu argümanına dayalıdır. 

Kişinin belirli bir davranışının belirli bir sonuç yaratacağına dair inancı olan sonuç 

beklentileri ve kişinin istenen sonuca ulaşmak için belirli bir davranışı 

sergileyeceğine dair inancı olan yeterlik beklentileri. Bandura sonuç ve yeterlik 

beklentilerinin çift yönlü olduğunu belirtse de yeterlik beklentilerinin sonuç 

beklentilerinden daha önemli olduğuna dikkat çekmiştir (Bandura, 1997). 
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Dolayısıyla özyeterlik ve sonuç beklentileri aynı anlama gelmez. Özyeterlik kişinin 

gerekli davranışları sergileme kapasitesiyle ilgili algısıdır ancak sonuç beklentileri 

davranışın beklenen sonuçlarını kapsar. Öğrenciler olumlu sonuçların belli 

davranışların yapılması sonucu olacağını bilirler ama bu davranışı yapmaya 

yetenekleri olmadığını düşünebilirler. Örneğin öğrenci eğer öğretmenin sorusunu 

doğru cevaplarsa öğretmenin onu takdir edeceğini bilir fakat yeteneklerinden şüphe 

ediyorsa yinede cevap vermeye çalışmaz (Schunk, 2011). Özyeterlik algısının düşük 

olması öğrencilerin mücadeleden kaçarken fırsatları da kaçırmalarına neden olurken 

yüksek özyeterlik duygusu ise öğrencilerin öğrenmeyi gerçekleştiren etkinliklere 

katılımını sağlar (Açıkgöz, 2006; Howe, 2001).  

Özyeterlik ve sonuç beklentileri ayrı olsa da çoğu zaman birbiriyle ilişkilidir. Fakat 

ili şki zorunlu değildir (Schunk, 2011). 

Alexander (2006)’ya göre hem özyeterlik hem de öğrenme ve performans gibi 

akademik sonuç beklentisi yüksek olduğunda öğrenciler öğrenme etkinliğine yoğun 

katılım gösterirlerken, her iki inanç da düşük olduğunda öğrenciler öğrenme 

etkinliklerine katılımdan kaçınırlar. Özyeterlik yüksek sonuç beklentileri düşük 

olduğunda ise bireyler koşulların uyumsuz özellik göstermesinden mutsuz 

olduklarını dile getirirken, özyeterliğin düşük ancak sonuç beklentisi yüksek 

olduğunda yoğun başarısızlık ve yetersizlik hissi yaşarlar.  

Yeterlik beklentileri ve sonuç beklentilerinin yanı sıra, etkinlikler ve bağlamlar 

genelinde öz yeterliğin üç önemli boyutu tanımlanmıştır (Bandura, 1997):  

Düzey: Özyeterlik düzeyi, kişinin gerçekleştirebileceği belirli bir görevin zorluk 

seviyesidir. Örneğin, zorluğu giderek artan rakamları okuma.  

Genelleme: Genelleme, özyeterlik inançlarının çeşitli etkinlere aktarılabilmesidir. 

Örneğin, matematik dersine ilişkin özyeterlik inançlarını geometri dersine ilişkin 

inançlara aktarma.  
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Sağlamlık: Özyeterliğin sağlamlığı belirli bir görevi gerçekleştirme konusunda 

kişinin sahip olduğu güven düzeyidir. 

Özyeterlik özellikle okulda öğrenme ve başarı etkinlikleriyle yakından ilgilidir 

(Schunk, 2011). Öğrencilerin okul ile ilgili etkinlikleri gerçekleştirmelerinde 

kendilerine yönelik inançları akademik özyeterlik olarak ifade edilir (Linnenbrink ve 

Pintrich, 2003). Akademik özyeterliği özyeterlik teorisine dayandıran Bandura’ya 

göre ise akademik özyeterlik, bireyin akademik bir konu alanında başarılı 

olabileceğine ilişkin inancıdır (Bandura, 1997).  

Akademik açıdan kişinin kendi kendine karşı tutumu onun okula ve okulda 

öğrenmeye karşı tutumu ile yakından ilgilidir. Yıllarca süren başarı ya da 

başarısızlık bir öğrenci olarak kişinin kendisi hakkında bazı genel kanılara 

varmasına neden olacaktır (Bloom, 2012). 

Örneğin, bazı öğretmenlerin başarılı öğrencileri ön, diğerlerini arka sıralara 

oturtmaları, başarısız öğrencilerin başarısızlıklarını yüzlerine vurmaları, hatta 

aşağılamalara varan davranışlarda bulunmaları öğrencilerin kendileri hakkında bazı 

kanılara varmalarına neden olmaktadır (Baykul, 2009). 

Bandura algılanan akademik yeterliğin çeşitli etkinlikler ve bağlamlar genelindeki 

düzeyi, genellemesi ve sağlamlığını değerlendiren mikroanalitik prosedürün bir 

parçası olarak algılanan akademik yeterliğin ölçümüne ilişkin ölçekler geliştirmiştir. 

Akademik işlevsellik bakımından özyeterlik düzeyi, zorlukları giderek artırılan 

matematik problemleri gibi çeşitli düzeylerdeki görevler arasındaki farklılıklara 

işaret ederken genelleme, farklı akademik konular gibi etkinlikler genelindeki 

özyeterlik inançlarına ilişkindir. Algılanan yeterliğin sağlamlığı ise belirli görevler 

karşısında kişinin sergileyebileceği kendinden eminlik derecesi ile ölçülür 

(Zimmerman, 1995).  



29 

 

1.4.2. Öğretim Hizmetinin Niteli ği 

Öğretim hizmetinin niteliği ile ili şkili olan kavramlar öğretmen nitelikleri, öğretmen 

ile bir öğrenci grubu arasındaki ilişkiler, sınıf ve okulun nitelikleri, öğretim araçları, 

hedeflerle içeriğin örgütleniş biçimi, zaman ve diğer kaynaklardır (Bloom, 2012). 

Öğretim hizmetinin niteliği ile ili şkili en önemli değişkenlerinden biri olan 

öğretmen, bazı kişisel ve mesleki niteliklere sahip olmalıdır. Pek çok araştırma ve 

kaynaktan alınmış iyi bir öğretmende bulunması gereken kişisel niteliklerin ve 

mesleki niteliklerin ortak ölçütleri şu şekilde özetlenebilir. Öğretmen öğrencilerini 

ve mesleğini seven, saygılı, anlayışlı ve sabırlı, yeniliklere açık, istekli, araştırmacı 

ve yaratıcı, planlı ve düzenli, ahlaklı, adaletli, sağlıklı ve dinamik, espirili ve yakın, 

sorumluluk duygusu yüksek, kendine güvenen, tutarlı, dengeli, kendini tanıyan ve 

kendinden yararlanan, olgun bir kişili ğe sahip olmalıdır. Ayrıca demokratik bir 

kişili ğe sahip olup bu demokratik anlayışını, tutum ve davranışlarını eğitim ortamına 

ve çevresine yansıtmalıdır. Mesleki nitelikler konusunda ise öğretim verdiği alanda, 

öğrenme-öğretme, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik ilke ve teknikleri, 

iletişim becerileri, öğretim materyalleri ve eğitim teknolojileri alanlarında yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olmalıdır  (Başaran, 1996; Cüceloğlu ve Erdoğan, 2013;  

Erden, 2005; Erdoğan, 2011; Okçabol, 2009; Özdemir ve Yalın, 2000; Sönmez, 

2007; Yavuzer, 2011).    

Nitelikli bir öğretmende bulunması istenilen özelliklerin neler olması gerektiğine 

ili şkin üniversite öğrencileri ile yapılan çalışma bulguları en çok istenilen özellikten 

en az istenilen özelliğe doğru sıralandığında; en çok istenen özelliğin meslek sevgisi 

olduğu belirlenmiştir. Bu niteliği de sırasıyla bilgiyi aktarabilme becerisine sahip, 

etkin iletişim kurabilen, teknoloji ve yeniliklere açık, alan bilgisine sahip, 

demokratik, eleştiriye açık olma nitelikleri izlemektedir. En son istenen özelliğin ise 

esprili olma özelliği olduğu belirlenmiştir (Anıl, Güler, 2006).  
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Check (1986) etkili öğretmenlerin olumlu nitelikleri ve etkisiz öğretmenlerin 

olumsuz özellikleri isimli çalışmasında, 8.sınıf, lise ve üniversite öğrencileri ile 

çalışmış; etkili öğretmende bulunması gereken en çok tercih edilen olumlu 

özelliklerin uygun giyinmek, bakımlı olmak ve espirili olmak gibi kişisel nitelikler 

ve kapsamlı olarak örneklerin kullanımı, etkili iletişim becerileri, test teknikleri 

konusunda bilgi ve beceri, ek çalışma yapma fırsatı sunmak gibi mesleki niteliklerin 

en çok belirtilen özellikler olduğunu ortaya koymuştur. En çok belirtilen olumsuz 

öğretmen nitelikleri ise, iletişim becerisindeki eksiklikler, sıkıcı ve monoton ders 

anlatımları,  alan bilgisindeki yetersizlikler, öğrencinin ihtiyaçlarına karşı duyarsızlık 

şeklinde belirtilmiştir.  

Öğretmenin kişisel ve mesleki nitelikleri öğretmenin tutum ve davranışlarının 

belirler. Öğretmenin sınıf yönetimini konusundaki tutum ve davranışları da öğretmen 

öğrenci arasında oluşan, içinde duygular, tutumlar, değerler ve ilişkileri içeren, 

öğrenme düzeyini, özyeterlik algısını, eğitim programının hedeflerine ulaşmasını 

etkileyen sınıf iklimini etkiler (Good ve Brophy, 1997;  Varış, 1998).   

Öğretim hizmetinin niteliği ile ili şkili bir diğer önemli değişken ise öğretmen ile bir 

öğrenci grubu arasındaki ilişkilerdir. Öğrenme ortamının nitelikli bir yapıda olması 

öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında sağlıklı ileti şim kanallarının 

kurulmasına ve işleyişine bağlıdır (Erdoğan, 2011). Yapılan pek çok araştırma 

akademik başarının öğretmen-öğrenci ilişkisinin niteliğinden etkilendiğini 

desteklemektedir ( Bloom, 1976,  Elçi, 2002;  Jones and Jones, 2012;  Özler, 1998).   

Gordon’a (2013) göre öğrenciler öğretmen-öğrenci ilişkisi iyi olduğunda öğrenirler. 

Bu ilişkinin iyi olması için öğrenci ve öğretmenin doğrudan iletişim kurabilecekleri 

ortama sahip olmaları, birbirlerini önemsemeleri,  birbirlerinin farklı birer kişili ğe 

sahip olduklarını kabul etmeleri, birbirlerine saygı duymaları ve bağımlı olmaya 

karşı birbirlerine gereksinim duymaları önemlidir. Başarılı ilişki türünde öğretmen 

daha deneyimli, araştıran, şevkli, gelişen ve geliştiren, sohbet içinde olan, danışan 



31 

 

sevilen sayılan biri, öğrenci ise daha az deneyimli, soran, soru sorması için teşvik 

edilen, meraklı, öğrenme potansiyeline sahip, eleştiren düşünebilen, kendi kararlarını 

bağımsız bir şekilde verebilen biridir (Cüceloğlu ve Erdoğan, 2013).  

Öğretim hizmetinin niteliği öğretmen ve öğrenci grubu arasındaki ilişkilerin yanında 

öğretim araçları, hedefleri, içeriğin kurgulanış biçimi ve öğretimin başarıyla 

tamamlanabilmesi için gerekli olan zaman ve diğer kaynakların varlığı ile ilgilidir. 

Öğretim hizmetinin niteliğini sadece en önemli öğelerine indirgendiğinde bu öğeler 

öğrenciye sunulan işaretler ya da yönergeler, öğrencinin öğrenme sürecine aktif 

katılımı, öğrenmeye ilişkin öğrenciye sağlanan pekiştirmeler ve dönüt-düzeltme 

sistemidir (Bloom, 2012). 

1.4.2.1.İşaretler 

Tüm öğrenmelerde öğrenilmesi beklenen bazı öğeler vardır. Hangi öğelerin 

öğrenileceği ve bu öğelerle ilgili olarak nelerin yapılması beklendiği öğrencilere belli 

işaretlerle iletilir. Burada kullanılabilecek olan işaretler belli bir nesne, olay ya da 

etkinlikle ilgili ses ya da sözcük kadar basit olabileceği gibi fiziksel bir etkinlik 

dizisinin örneklendirilmesi ile ilgili bir dizi yönergenin sunulması gibi daha karmaşık 

da olabilir (Bloom, 2012). 

Ders başlangıçlarında o derste nelerin öğrenileceğinin öğrencilerle paylaşılması 

öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracağından öğrenmeye olumlu etkide bulunur 

(Baykul, 2009). Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan işaretlerin öğrenme düzeyini 

yükseltmede etkili olabilmesi için öğrencilerin gelişim düzeylerine, bilişsel giriş 

davranışlarına, duyuşsal özelliklerine, fiziksel, sosyal, ruhsal sağlığına uygun 

olmalıdır (Senemoğlu, 2003).  

İşaretlerin bir başka yönüde anlamlılık derecesi ile ilgilidir. Eğer kullanılmakta olan 

işaretler öğrencinin daha önceden karşılaştığı ve kullandığı işaretler ise bunların yeni 

içerik ve durumlar içinde öğrenilmesi, öğrenci için yeni olan işaretlerin 

öğrenilmesinden daha kolaydır. Öğrenme sırasında belli işaretlerden yararlanılacağı 
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durumlarda bu işaretlerin öğrenciler tarafından bilinen işaretler olması gerekir 

(Bloom, 2012). 

Matematik öğretimi yönünden öğrencilere sunulan kavramların ve problemlerin 

onların var olan şemalarıyla yenilerinin oluşturulabileceği güçlük düzeyinde olması 

ömemlidir. Matematik derslerindeki öğrenme-öğretme etkinliklerinin ön 

öğrenmelerle, diğer derslerle ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi faydalıdır 

(Baykul, 2009).  

İşaretlerin öğrenilebilme derecesi bakımından öğrenciler açısından farklılıklar 

bulunabileceği dikkate alınarak öğrenilecek bilgi değişik şekillerde sunulmalı ve 

farklı öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. İşaretlerin niteliği öğrenci başarıları 

üzerinde etki edeceği için öğrencilere sunulan fikir ve kavramların açık ve anlaşılır 

olması, öğrenilecek bilginin ilginç olması ve dinamiklik derecesi önemlidir (Bloom, 

2012). 

1.4.2.2. Katılma 

Gerçekten öğrenebilmek için bir öğrencinin kendisine sağlanan işaretleri 

kullanabilmesi gerekir. İster doğrudan gözlenebilen, isterse doğrudan gözlenemeyen 

bir şekilde olsun öğrencinin kendisine verilen işaretleri hatırlayarak kullanmaya, bu 

işaretlere uygun tepkilerde bulunmaya ve işaretlerle belirlenen tepki, hareket ya da 

davranışları kendi repertuarının bir parçası haline gelinceye (öğrenilinceye) kadar 

bunları göstermeye çalışarak öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılması gerekir 

(Bloom, 2012). Bu çerçevede öğretmenlerin öğrencileri derse katılımları konusunda 

cesaretlendirmeleri ve yapılan yanlışlarda olumsuz eleştirilerden uzak durmaları çok 

önemlidir. Katılmada, işaretlerin uygunluğu, pekiştirmenin ve düzeltmenin yerinde 

ve zamanında yapılması önemli bir yer tutar (Kılıç, Gündoğdu ve Kayabaşı, 2012 ). 

Bütün öğrencilerin matematikte öğretilmek istenen kavramaları kazanabileceği tam 

öğrenme kuramı ile desteklenmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda, tam öğrenme 

yönteminin uygulanması ile öğretim hizmetinin geliştirilmesi halindeki durumlarda 
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deney gruplarındaki öğrencilerin matematik başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Aydın, 1995; Çelik, 2003; Mevarech, 1991).  

1.4.2.3. Pekiştirme 

Öğretim hizmeti niteliğinin bir başka öğesi olan pekiştirme davranışın tekrar edilme 

sıklığını artırma işlemidir. Olumlu pekiştireçlerin öğrenciye verilmesi, olumsuz 

pekiştireçlerin ortamdan çekilmesi davranışın yapılma sıklığını artırmaktadır 

(Senemoğlu, 2003). 

Öğrenmenin belli evrelerinde pekiştirme gerekmektedir (Bloom, 2012). Özellikle 

matematik öğretiminde öğrencinin en azından çabası mutlaka ödüllendirilmelidir. 

Matematik bir ceza unsuru olarak asla kullanılmamalı, ceza ve tehditlerden 

kaçınılmalıdır ( Civelek, Meder, Tüzen ve Aycan, 2002). 

1.4.2.4. Dönüt-Düzeltme 

Genel olarak dönüt işlemleri öğrenme ünitelerinin sonunda öğrencilerin neleri 

öğrenmiş olduklarının ve ünite üzerinde tam öğrenme düzeyine erişebilmeleri için 

neleri öğrenmeleri gerektiğinin öğrencilere bireysel olarak bildirilmesi, düzeltme 

işlemleri ise her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmek için neler 

yapması gerektiğinin bildirilmesidir (Bloom, 2012).  

Öğretim hizmeti niteliğini ve öğrenme düzeyini belirleyen en önemli öğenin dönüt 

ve düzeltme işlemi olduğu düşünülebilir. Çünkü işaretler, katılma ve pekiştirme ne 

kadar etkili bir şekilde sağlanırsa sağlansın bunlar her öğrencinin iç koşullarına göre 

anlam kazanacağı ve öğrenmeyi sağlayacağı için öğrencilerin öğrenme düzeylerinde 

farklılıklar gözlenebilecektir. 

Bazı öğrencilerin öğrenmesi için uygun olan ipuçları, bazıları için uygun 

olmayabilecek; bir öğrenci için yeterli olan katılma miktarı bir diğeri için yetersiz 

kalabilecek ya da bir öğrenci için çok etkili pekiştirme tür ve zamanı diğeri için 
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uygun olmayabilecektir (Senemoğlu, 2003). Tam öğrenme düzeyine erişebilmek için 

ise nihai işlem öğrencilerin neleri öğrenip neleri öğrenemedikleri tespit edilerek 

eksikliklerinin tamamlanmasıdır.  

Matematik öğretimine yönelik olarak da öğrenme eksikliklerini tamamlamak, 

değerlendirme sonuçlarını öğrencilerle paylaşarak öğrenciyi gelişiminden haberdar 

etmek öğrencinin başarısını artırıcı, olumsuz öz kavram geliştirmelerini de önleyici 

olur (Baykul, 2009). 

Kulik, Kulik ve Drowns (1990) tarafından yapılan meta analiz çalışmasında 108 

araştırmanın bulgularından hareketle, tam öğrenme yaklaşımı temelinde hazırlanan 

öğretim programının öğrencilerin sınav sonuçları ve ders içeriğine yönelik tutumları 

üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Buraya kadar olan kısımda öncelikle araştırmanın problemi tespit edilerek, 

araştırmanın amaçları belirlenmiş olup, yapılan araştırmanın önemine değinilmiş, 

sayıltılar, sınırlılıklar ve gerekli tanımlar verilmiştir. Daha sonra, literatür taraması 

kapsamında matematiğin tanımı ve önemine, matematik eğitim ve öğretiminin genel 

amaçlarına, matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımına, tam öğrenme modeline, bu 

model kapsamında öğrenci niteliklerinden bilişsel giriş özelliklerine ve duyuşsal 

giriş özelliklerine (tutumlar ve özyeterlik), öğretim hizmetinin niteliğine kuramsal 

olarak değinilmiş ve ulaşılan ampirik bulgulara yer verilmiştir. Bundan sonraki 

aşamada ise araştırmanın yöntemi ele alınacaktır.  
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II. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, araştırmada 

kullanılan ölçme araçları, araştırmanın uygulaması ve veri analiz teknikleri hakkında 

bilgiler verilmektedir.  

2.1.Araştırma Modeli 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile akademik 

özyeterlik algıları arasındaki ilişkiler ve öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumlarının algıladıkları öğretmen davranışlarına göre farklılaşmasının 

incelenmesidir. Dolayısıyla tutumun ilişkili olduğu belirtilen unsurları incelemek ve 

tutumun nasıl farklılaştığını anlamak amacıyla bu çalışmada korelasyonel araştırma 

modeli kullanılmıştır. Korelasyonel araştırma, iki ya da daha çok değişken 

arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden 

incelendiği araştırmalardır (Büyüköztürk, Akgün, Demirel, Karadeniz ve Kılıç, 

2009).   

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Bu çalışmanın evrenini Çankırı il merkezinde Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen 

Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 2. 

döneminde Çankırı Lisesi, Çankırı 80.yıl Cumhuriyet Lisesi, Çankırı Anadolu Lisesi, 

Gazi Anadolu Lisesi, Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi, Nevzat Ayaz Anadolu 

Öğretmen Lisesinde öğrenim gören Lise 1, Lise 2, ve Lise 3. sınıf öğrencisi toplam 

645 kişi oluşturmaktadır. Şube seçimleri seçkisiz örnekleme yöntemiyle tüm 

liselerde Lise1.  sınıflardan bir şube, Lise 2 ve Lise 3. sınıflardan ise örneklem temsil 

gücünü artırmak amacıyla farklı ağırlıklı seçmeli dersler alan şubelerin her birinden 
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birer şube alınarak yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, okul, sınıf 

ve ağırlıklı seçmeli derslere göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 1 de belirtilmiştir.  

Tablo1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinde İlişkin Bulgular 

Değişken N % 

       Cinsiyet   

Kız  

Erkek 

303 

342 

47 

53 

       Okul   

Düz Lise 

Anadolu Lisesi 

Fen Lisesi 

Anadolu Öğretmen Lisesi 

202 

217 

100 

126 

31.3 

33.6 

15.5 

19.5 

      Sınıf   

Lise 1 

Lise 2 

Lise 3 

144 

290 

211 

22.3 

45.0 

32.7 
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Araştırma örneklemi  %47' si (N=303) kız, %53' ü (N=342) erkek olmak üzere 

toplam 645 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin % 31.3’ü (N=202)  Düz Lise’ ye, 

% 33.6’sı (N=217)  Anadolu Lisesi’ne, % 15.5’i (N=100)   Fen Lisesi’ne, % 19.5’i 

(N=126) Anadolu Öğretmen Lisesi’ne devam etmektedir. Öğrencilerin % 22.3’ü 

(N=144)  Lise 1.sınıfta,  % 45’i (N=290) Lise 2.sınıfta,   % 32.7’si (N=211) Lise3. 

sınıfta öğrenim görmektedir.  

2.3.Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Bu araştırma kapsamında çalışmaya katılan öğrencilerden matematiğe yönelik 

tutumları,  algıladıkları matematik öğretmen davranışları ve akademik özyeterlikleri 

hakkında bilgiler toplanmıştır. Araştırmada çeşitli demografik bilgilerin öğrenilmesi 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının belirlenmesinde Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ) 

(Duatepe ve Çilesiz, 1999), akademik özyeterlik inançlarının belirlenmesinde Owen 

ve Forman (1988) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlama çalışması Kemer 

(2006) tarafından yapılan Akademik Özyeterlik Ölçeği (AÖYÖ), algıladıkları 

matematik öğretmeni davranışlarının belirlenmesinde araştırmacı tarafından 

geliştirilen Öğrencilerin Algıladıkları Matematik Öğretmeni Davranışları Anketi 

(ÖAMÖDA), ve öğrencilerin matematik dersine ilişkin düşünceleri hakkında bilgi 

toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Soru Formu kullanılmıştır.  

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla, katılımcılardan 

öğrenimlerine devam ettikleri okul, sınıf, ağırlıklı olarak seçilen dersler, cinsiyet, 

birinci dönem matematik dersi karne notu, aynı matematik öğretmeninden ders alma 

süresi, özel olarak veya dershanede matematik dersi alıp almama durumuna ilişkin 

bilgiler toplanmıştır (Ek-I).  
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2.3.2. Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ)  

Çalışmaya katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hakkında bilgi edinmek 

amacıyla, Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen Matematiğe Yönelik 

Tutum Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır (Ek-II).  

Ölçek ilgi-sevgi, korku-güven, meslek-önemlilik ve zevk olmak üzere birbiri ile 

ilgili 4 boyuttan ve 38 maddeden oluşmakta olup hem toplam hem de boyutsal puan 

vermektedir. 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 28, 30, 31, 32, 34 ve 38. maddeler ilgi-sevgi 

boyutu; 1, 18, 20, 22, 26, 27, 33, 35 ve 36. maddeler korku-güven boyutu, 4, 7, 12, 

14, 17, 21, 25 ve 37. maddeler meslek-önemlilik boyutu;  3, 6, 11, 16, 19, 23, 24, ve 

29 maddeler ise zevk boyutu altında yer almıştır. En genel ifade ile ölçeğin ilgi ve 

sevgi boyutunda, öğrencilerin matematiği sevip sevmemeleri, ilgi duyup 

duymamaları, hoşlanıp hoşlanmamaları; korku ve güven boyutunda, matematikten 

korkup korkmadıkları, matematik konusunda kendilerine güven duyup duymadıkları; 

meslek ve önem boyutunda, matematiği mesleklerinde kullanıp kullanmayacakları, 

matematiği hayatları ve meslekleri için önemli bulup bulmadıkları;  zevk boyutunda 

ise matematik çalışma konusunda istekli olup olmadıkları ve matematik çalışmaktan 

zevk alıp almadıkları ölçülmektedir. Bütün boyutlardaki yüksek puan olumlu tutuma 

işaret etmektedir.  

Ölçek 5 seçenekli likert tipinde derecelendirmeye sahip olup 1 ‘hiç katılmıyorum’,  2 

‘katılmıyorum’,  3 ‘karasızım’ , 4 ‘kısmen katılıyorum’ 5 ‘tamamen katılıyorum’ 

ifadelerine denk gelmektedir (Duatepe ve Çilesiz, 1999).  

Ölçeğin geçerlilik güvenirlilik çalışmaları Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli 

bölümlerinde öğrenim gören 230 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği için 

maddelerin bulundukları boyutlarla aralarındaki korelasyona bakılmıştır.  Birinci 

boyuttaki en küçük korelasyon değeri .55, ikinci boyut için .62, üçüncü boyut için 

.48, dördüncü boyut için ise .51dir. İlk boyuttan alınan puanlar ile toplamda alınan 

puanlar arasındaki korelasyon .82, ikinci boyuttan alınan puanlar ile toplamda alınan 

puanlar arasındaki korelasyon .95, üçüncü boyuttan alınan puanlar ile toplamda 
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alınan puanlar arasındaki korelasyon .98 ve dördüncü boyuttan alınan puanlar ile 

toplamda alınan puanlar arasındaki korelasyon .96 bulunmuştur. Bu veriler 

boyutların geçerliğini kanıtlar niteliktedir. Yapılan analizler sonucu Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Yarılama (Split-half) güvenirlik 

katsayısı .93 de testin bir iç güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Duatepe ve 

Çilesiz, 1999). Bu araştırmada da Cronbach Alfa güvenirlik  katsayısı .96 olarak 

hesaplanmıştır. 

2.3.3. Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ)  

Çalışmaya katılan öğrencilerin akademik özyeterlik inançları, Owen ve Froman 

(1988) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlama çalışması Kemer (2006) tarafından 

yapılan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği ile belirlenmiştir (Ek-III). Ölçek 33 maddeden 

oluşmakta ve 5’li likert derecelendirmeye göre A=1 ‘oldukça az güvenirim’ ve E=5 

‘çok fazla güvenirim’ ifadeleri arasında A=1, B=2, C=3, D=4, E=5 olacak şekilde 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmada istatiksel analizler ölçeğin toplam puanı 

üzerinden gerçekleştirilmi ştir.  

AÖYÖ’nün İngilizce formunun geliştirme sürecinde, Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı farklı iki örneklem için .90 ve .92; test tekrar test katsayısı .85 olarak 

bildirilmi ştir. Orijinal çalışmada ölçeğin uyum geçerliği .81 olarak bulunmuştur. 

AÖYÖ’nün Türkçe versiyonunun Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin tamamı için .87 

olarak bildirilmiştir (Owen ve Froman, 1988; Kemer, 2006). Bu araştırmada ise 

Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin tamamı için .90 olarak hesaplanmıştır.  

2.3.4. Öğrencilerin Algıladıkları Matematik Ö ğretmeni Davranışları Anketi 

(ÖAMÖDA)  

Çalışmaya katılan öğrencilerin matematik öğretmenlerinin davranışlarını nasıl 

algıladıklarını ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrencilerin 

Algıladıkları Matematik Öğretmeni Davranışları Anketi (ÖAMÖDA) kullanılmıştır 

(Ek-IV).  
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Bloom’un tam öğrenme modelindeki öğretim hizmetinin niteliği en önemli öğelerine 

indirgendiğinde öğretmenler tarafından öğrenciye sunulan işaretler ya da 

yönergeler, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması, öğrenmeye 

ili şkin öğrenciye sağlanan pekiştirmeler ve dönüt-düzeltme sistemini içeren dört ana 

öğeden oluşmaktadır (Bloom, 2012). Anket bu dört ana öğeyi içeren dört olumlu ve 

dört olumsuz toplam 8 maddeden iç geçerlik için uzman görüşü alınarak 

oluşturulmuştur. Bu anket ile öğretmenlerin öğrenciye sundukları işaretler ya da 

yönergelerin, öğretmenlerin öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını 

sağlamalarının, öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin öğrenciye pekiştireçler 

sağlamalarının ve dönüt-düzeltme sistemini kullanmalarının öğrencilerin 

algıladıkları şekliyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına 

göre farklılaşması araştırılacağı için anket maddeleri matematik öğretmenine göre 

ifadelendirilmiştir.  Bu ankette kullanılan ifadelere karşılık geldiği düşünülen dört 

ana öğe Şekil1’de gösterilmiştir.   
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Şekil 1. Öğrencilerin Algıladıkları Matematik Ö ğretmen Davranışları Anket 

Maddeleri ve Bu Maddelere Karşılık Geldiği Düşünülen Öğeler 

 

 

Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır biçimde 

anlatır.  

İşaretler 

(Olumlu)  

Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.             İşaretler        

.           (Olumsuz) 

Bizleri soru sormamız için teşvik eder.              Katılma        

.           (Olumlu)   

Dersi belli bir grup öğrenciyle işler.            Katılma    .         

.          (Olumsuz) 

Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.             Pekiştirme     

..         (Olumlu) 

Ödülden çok ceza kullanır.            Pekiştirme 

..         (Olumsuz) 

Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni 

konuya başlar. 

            Dönüt-           

………Düzeltme               

.           (Olumlu) 

Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir. Dönüt-

Düzeltme 

(Olumsuz) 
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Olumlu anket ifadelerine katılmak ve olumsuz anket ifadelerine katılmamak 

matematik öğretmenine yönelik olumlu algıya, olumlu ifadelere katılmamak ve 

olumsuz ifadelere katılmak ise matematik öğretmenine yönelik olumsuz algıya işaret 

etmektedir. Anket maddeleri 3’lü likert tip derecelendirmeye göre 1 ‘katılmıyorum’,  

2  ‘kararsızım’ , 3 ‘katılıyorum’ ifadelerine denk gelmektedir. 

2.3.5. Soru Formu  

Araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu soruların da yer aldığı soru formuyla 

katılımcıların matematik dersini sevip sevmedikleri, dersi sevmelerinde veya 

sevmemelerinde en çok etkisi olan kişi, hangi mesleği seçmeyi düşündükleri, bu 

meslekte matematiğin yeri ve önemi konusunda ne düşündükleri ve matematikle 

ilgili akıllarına gelen ilk anılarına ilişkin bilgiler toplanmıştır (Ek-V). Soru formunda 

yer alan açık uçlu sorular için cevap seçenekleri sunulmamış olup öğrencilerin 

verdiği cevaplar doğrultusunda eğilimler gruplandırılmıştır. Alınan yanıtlarla daha 

derinlemesine bilgilere ulaşılması, alternatif görüşlerin açığa çıkarılması, tutumun 

geçmiş ve gelecek perspektifindeki yerinin anlaşılması amaçlanmıştır. 

2.4. Uygulama 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları araştırmacı tarafından bir araya 

getirilerek katılımcıların okullarında ve sınıflarında araştırmacı tarafından bir ders 

saati içerisinde uygulanmıştır. Uygulama öncesi öğrencilere cevaplayacakları 

soruların bilimsel bir araştırmada kullanılmak üzere hazırlandığı, araştırma 

sonuçlarının sağlıklı olması açısından sorulara verecekleri cevaplarda samimi 

olmalarının oldukça önemli olduğu, anket açıklamalarını dikkatlice okuyup 

kendilerine en uygun yanıtı vermeleri, soruların tümünü gerçeği yansıtan şekilde 

cevaplamaya özen göstermeleri, her ifadeye tek yanıt verip boş soru bırakmamaları 

ve verdikleri cevapların gizli tutulacağına ilişkin bilgiler verilmiştir.  
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2.5. Verilerin Çözümü 

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Spearman Korelasyon, Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis teknikleri kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen 

veriler ise kodlanarak kategorize edilip, niceliksel verilere dönüştürüldükten sonra 

istatistiksel analize tabi tutulmuştur. İstatistiksel çözümlemelerin tümünde SPSS 17.0 

programı kullanılmıştır.   
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III. BÖLÜM 

BULGULAR 

Çalışmanın üçüncü bölümünde katılımcılardan elde edilen verilerin araştırmanın 

amaçları çerçevesinde incelenmesi sonucunda ortaya konulan bulgular 

sunulmaktadır. 

Bu araştırma, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik 

algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmi ştir. Bu amaçla, öncelikle matematiğe yönelik tutum ile akademik 

özyeterlik algısı arasındaki ilişki ve matematiğe yönelik tutumun öğrencilerin 

algıladıkları öğretmen davranışlarına göre farklılaşması incelenmiştir. Daha sonra, 

matematiğe yönelik tutumun demografik verilere ve öğrencilerin matematiğe yönelik 

düşüncelerine göre farklılaşması incelenmiştir. Son olarak da, matematik başarısı ile 

matematiğe yönelik tutum ve akademik özyeterlik algısı arasındaki ilişki ve 

matematik başarısının öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışlarına göre 

farklılaşması üzerinde durulmuştur. İlişkinin ve farklılaşmanın incelendiği 

değişkenler Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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      Matematiğe Yönelik Düşünceler 

• Matematik.dersini 

sevip/sevmeme  

• Seçilecek meslek grupları 

• Matematiğin meslekteki önemi 

• Olumlu/olumsuz anı 

Demografik Veriler 

• Okul türü  
• Sınıf düzeyi 
• Ağırlıklı seçmeli dersler 
• Cinsiyet 
• Aynı matematik öğretmeninden 

ders alma süresi 
• Özel matematik dersi alma veya 

dershaneye devam etme durumu 

Öğrencilerin 

Algıladıkları Matematik 

Öğretmeni Davranışı 

    Matematiğe Yönelik Tutum 

Akademik Özyeterlik 

Algısı 

 

Şekil 2. İlişkinin ve Farklıla şmanın İncelendiği Değişkenler  

                                            

  

 

 

 

                                                  

                

                                                      

 

  

                                                             

                             

 

 

 

                                                  

                                                 Matematik Başarısı                            
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Analizlere geçilmeden önce matematiğe yönelik tutum, akademik özyeterlik ve 

matematik başarı notlarının dağılımını incelemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov 

Testi yapılmıştır. Dağılıma göre yapılacak olan analizlere karar verilmiştir. Yapılan 

Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları sırasıyla Tablo2, Tablo3 ve Tablo 4’te 

verilmiştir.  

Tablo2. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puan ile Alt Boyut Puanları 

Kolmogorov-Smirnov Testi  

Değerler 

MatTutum 

Toplam 

İlgive 

Sevgi 

Korkuve 

Güven 

Meslekve 

Önem    Zevk 

 

N 

 

645 

 

645 

 

645 

 

645 

  

645 

 

 

Parametrele

r 

 

X 

 

133,8279 

 

45,6078 

 

31,4465 

 

29,3473 

   

27,4264 

      

SS 33,93948 13,42230 9,71163 7,10439 7,40549 

       

K-Smirnov Z 1,870 2,227 2,591 2,474 2,284 

P ,002 ,000 ,000   ,000 ,000 
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Tablo3. Akademik Özyeterlik Puanları Kolmogorov-Smirnov Testi  

Değerler Akademik Özyeterlik 

N 645 

 

Parametreler 

 

X 

 

118,3814 

  

SS 19,60456 

   

K-Smirnov Z 1,076 

 

P 

 

,197 
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Tablo4. Matematik Başarı Notları Kolmogorov-Smirnov Testi  

Değerler Matematik Başarısı 

N 645 

 

Parametreler 

 

X 

 

3,2217 

  

SS 1,38498 

   

K-Smirnov Z 4,719 

 

P 

 

,000 

 

Tablo2 ve Tablo4’e göre p < .05’tir. Dolayısıyla matematik tutum hem toplam hem 

de alt boyut puanları ve matematik başarı notları dağılımı normal değil iken, 

Tablo3’e göre p > .05’tir. Dolayısıyla akademik özyeterlik puan dağılımı normaldir.  

Dağılıma ilişkin analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, 

akademik özyeterlik algıları ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde Spearman Korelasyon analizi kullanılırken, öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına, 

okul türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik 

öğretmeninden ders alma süresine, özel olarak veya dershanede matematik dersi 



49 

 

alma durumuna, matematik dersini sevip sevmemelerine, seçmeyi düşündükleri 

meslek gruplarına, matematiğin seçmeyi düşündükleri meslekteki yerine ilişkin 

görüşlerine, matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklılaşmasının 

incelenmesinde ve yine öğrencilerin matematik başarısının algıladıkları matematik 

öğretmeni davranışları göre farklılaşmasının incelenmesinde Mann-Whitney U ve 

Kruskal Wallis Testleri kullanılmasına karar verilmiştir.   

İlk aşamada, matematiğe yönelik tutum ve akademik özyeterlik algısı arasındaki 

ili şki ve matematiğe yönelik tutumun öğrencilerin algıladıkları öğretmen 

davranışlarına göre farklılaşması incelenmiştir.  
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3.1. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin akademik 

özyeterlik algıları arasında anlamlı ilişkiler var mıdır?  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin akademik özyeterlik 

algıları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Spearman Korelasyon testi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo5’te sunulmuş olup öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları ile akademik özyeterlik algıları arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. 

Tablo5. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencilerin Akademik Özyeterlik Algıları İle İlişkisinin İncelenmesi 

Spearman Korelasyon Testi 

Değişken 1   2 3 4 5    6 

1)Matematik 

Tutum 

Toplam 

r  1      

p       

N  645      

2)İlgi ve Sevgi r ,958**  1     

p ,000      

N  645  645     

3)Korku .ve 

Güven 

r ,885**  ,801**   1    

P ,000 ,000     

N  645  645  645  
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Değişken  1   2 3 4 5    6 

4)Meslek.ve 

Önem 

r ,781**  ,705**  ,541**  1   

p ,000 ,000 ,000    

N  645  645  645  645   

5 )Zevk r ,891**  ,811**  ,740**  ,642**   1  

p ,000 ,000 ,000 ,000   

N  645  645  645  645  645  

6)Akademik 

Özyeterlik 

r ,519**  ,459**  ,493**  ,383**  ,525**    1 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N  645   645  645  645  645   645 

 

**p<.01 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları (hem toplam puanları hem de alt boyut 

puanları: ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk) ile öğrencilerin 

akademik özyeterlik algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır. Sırasıyla ( r = .52 , p=.000), (r = .46, p = .000), ( r = .49 , p = . 000), ( r = ,38 , 

p = .000), ( r = .52 , p = . 000).  
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3.2. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları algıladıkları öğretmen 

davranışlarına göre farklılaşmakta mıdır?  

Matematiğe yönelik tutum açısından öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmen 

davranışlarını değerlendirmek için kullanılan Öğrencilerin Algıladıkları Matematik 

Öğretmeni Davranışları anketinin her bir maddesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6,7,8,9,10,11,12,13’te sunulmuştur.   

Olumlu anket ifadelerine katılmak ve olumsuz anket ifadelerine katılmamak 

matematik öğretmenine yönelik olumlu algıya, olumlu ifadelere katılmamak ve 

olumsuz ifadelere katılmak ise matematik öğretmenine yönelik olumsuz algıya işaret 

etmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının Öğrencilerin Algıladıkları 

Matematik Öğretmeni Davranışları anketinin ifadelerine katılıp katılmamalarına 

göre farklılaşması sırasıyla incelenmiştir.   

Bu analizden elde edilen bulgular genel olarak, öğrencilerin algıladıkları matematik 

öğretmeni davranışları anketi ile ilişkili olumlu ifadelere katılan ve olumsuz 

ifadelere katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha yüksek, 

olumsuz ifadelere katılan ve olumlu ifadelere katılmayan öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının ise daha düşük olduğuna işaret etmektedir.  Dolayısıyla 

öğretmenini olumlu yönde algılayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları daha 

yüksek iken, olumsuz algılayanlarınki daha düşük olarak gözlenmiştir.  
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3.2.1. ‘Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir şekilde anlatır’  

ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin işaret boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir şekilde 

anlatır’ olumlu ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz 

edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da 

sunulmuştur.   

Tablo6. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Matematik konu ve kavramlarını 

açık ve anlaşılır bir şekilde anlatır’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Matematik 

konu ve 

kavramlarını 

açık ve anlaşılır 

bir şekilde 

anlatır   N    S.O.      S.T.      U z P 

Mat. 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 63 169,58 10683,50    

Katılıyorum 507 299,90 152051,50 8667,500 -5,924 ,000 

Toplam 570      
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 Matematik 

konu.ve 

kavramlarını 

açık ve anlaşılır 

bir şekilde 

anlatır   N    S.O.      S.T.      U z P 

İlgi.ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 63 165,89 10451,00    

Katılıyorum 507 300,36 152284,00 8435,000 -6,115 ,000 

Toplam 570      

Korkuve

Güven 

Katılmıyorum 63 198,21 12487,00    

Katılıyorum 507 296,35 150248,00 10471,000 -4,464 ,000 

Toplam 570      

Meslek 

ve. 

Önem 

Katılmıyorum 63 202,11 12733,00    

Katılıyorum 507 295,86 150002,00 10717,000 -4,267 ,000 

Toplam 570      

Zevk Katılmıyorum 63 165,75 10442,00    

Katılıyorum 507 300,38 152293,00 8426,000 -6,126 ,000 

Toplam 570      
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‘Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir biçimde anlatır.’ ifadesine 

katılan ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt 

boyut puanları (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) 

arasında anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla  [ ]U 8667.50 ,  p .000 ,= =   

[ ]U 8435.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 10471.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 10717.00 ,  p .000 ,= =

[ ]U 8426.00 ,  p .000 .= =  

Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları ( )299.90 ,sıraX = ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 300.36 ,sıra =

korku ve güven boyutu puanları ( )X 296.35 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanları 

( )X 295.86 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 300.38 ,sıra = bu ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 169.58 ,sıra = ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından ( )X 165.89 ,sıra =  korku ve güven boyutu puanlarından

( )X 198.21 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 202.11 ,sıra = zevk boyutu 

puanlarından( )X 165.75sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.2.2. ‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ifadesine 

katılan ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin işaret boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ 

olumsuz ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz 

edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de 

sunulmuştur.   

Tablo7. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Pek çok formülü ve kavramı 

ezberlememiz gerektiğini söyler.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Pekçok 

formülü .ve 

kavramı 

ezberlememiz 

gerektiğini söyler N    S.O.             S.T.         U z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 222 293,27 65105,00    

Katılıyorum 304 241,76 73496,00 27136,000 -3,839 ,000 

Toplam 526      

İlgi.ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 222 294,10 65290,00    

Katılıyorum 304 241,15 73311,00 26951,000 -3,947 ,000 

Toplam 526      
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 Pekçok 

formülü .ve 

kavramı 

ezberlememiz 

gerektiğini söyler N    S.O.             S.T.         U z p 

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 222 291,14 64634,00    

Katılıyorum 304 243,31 73967,00 27607,000 -3,567 ,000 

Toplam 526      

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 222 285,91 63471,50    

Katılıyorum 304 247,14 75129,50 28769,500 -2,893 ,004 

Toplam 526      

Zevk Katılmıyorum 222 289,19 64200,00    

Katılıyorum 304 244,74 74401,00 28041,000 -3,316 ,001 

Toplam 526      

 

‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut 

puanları (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında 

anlamlı bir vardır. Sırasıyla  [ ]U 27136.00 ,  p .000= = , [ ]U 26951.00 ,  p .000= = ,

[ ]U 27607.00 ,  p .000= = , [ ]U 28769.50 ,  p .004= = , [ ]U 28041.00 ,  p .001= = . 
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Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 293.27 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları 

( )X 294.10 ,sıra = korku ve güven boyutu puanları ( )X 291.14 ,sıra = meslek ve önem 

boyutu puanları ( )X 285.91 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 289.19 ,sıra = bu ifadeye 

katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından

( )X 241.76 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanlarından ( )X 241.15 ,sıra = korku ve güven 

boyutu puanlarından( )X 243.31 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından 

( )X 247.14 ,sıra = zevk boyutu puanlarından( )X 244.74sıra =  anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur.  
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3.2.3. ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’  ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin katılma boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’  olumlu ifadesine katılan 

ve katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney 

U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.   

Tablo8. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Bizleri soru sormamız için teşvik 

eder.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının İncelenmesi 

Mann-Whitney U Testi 

 Bizleri soru 

sormamız için 

teşvik eder N    S.O.             S.T.         U z p 

MatTutum 

Toplam 

Katılmıyorum 111 195,42 21691,50    

Katılıyorum 437 294,59 128734,50 15475,500 -5,893 ,000 

Toplam 548      

İlgi.ve   

Sevgi 

Katılmıyorum 111 194,37 21575,00    

Katılıyorum 437 294,85 128851,00 15359,000 -5,973 ,000 

Toplam 548      

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 111 212,19 23553,50    

Katılıyorum 437 290,33 126872,50 17337,500 -4,646 ,000 

Toplam 548      
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 Bizleri soru 

sormamız için 

teşvik eder N    S.O.        S.T.         U z p 

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 111 208,27 23118,00    

Katılıyorum 437 291,32 127308,00 16902,000 -4,941 ,000 

Toplam 548 
     

Zevk Katılmıyorum 111 201,48 22364,50    

Katılıyorum 437 293,05 128061,50 16148,500 -5,446 ,000 

Toplam 548      

 

 ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’ ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi 

ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında anlamlı bir fark 

vardır. Sırasıyla  [ ]U 15475.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 15359.00 ,  p .000 ,= =

[ ]U 17337.50 ,  p .000= = , [ ]U 16902.00 ,  p .000= = , [ ]U 16148.50 ,  p .000= = . 

Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları ( )X 294.59 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 294.85 ,sıra =

korku ve güven boyutu puanları ( )X 290.33 ,sıra =  meslek ve önem boyutu puanları 

( )X 291.32 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 293.05 ,sıra =  bu ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 195.42 ,sıra =  ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından ( )X 194.37 ,sıra = korku ve güven boyutu puanlarından



61 

 

( )X 212.19 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 208.27 ,sıra = zevk 

boyutu puanlarından( )X 201.48sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.2.4. ‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler’ ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin katılma boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler’ olumsuz ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9’de sunulmuştur.   

Tablo9. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Dersi belli bir grup ö ğrenciyle işler’ 

İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının İncelenmesi Mann-

Whitney U Testi 

 Dersi belli bir 

grup öğrenciyle 

işler 
N    S.O.     S.T.          U    z p 

MatTutum 

Toplam 

Katılmıyorum 423 310,02 131139,50    

Katılıyorum 146 212,50 31025,50 20294,500 -6,180 ,000 

Toplam 569      

İlgiveSevgi Katılmıyorum 423 310,56 131367,00    

Katılıyorum 146 210,95 30798,00 20067,000 -6,315 ,000 

Toplam 569      

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 423 306,80 129774,50    

Katılıyorum 146 221,85 32390,50 21659,500 -5,386 ,000 

Toplam 569      
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 Dersi belli bir 

grup öğrenciyle 

işler N    S.O.     S.T.          U    z p 

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 423 307,12 129911,00    

Katılıyorum 146 220,92 32254,00 21523,000 -5,469 ,000 

Toplam 569      

Zevk Katılmıyorum 423 303,63 128435,50    

Katılıyorum 146 231,02 33729,50 22998,500 -4,606 ,000 

Toplam 569      

 

‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler’  ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi ve sevgi, 

korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında anlamlı bir farktır. Sırasıyla  

[ ]U 20294.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 20067.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 21659.50 ,  p .000 ,= =

[ ]U 21523.00 ,  p .000= = , [ ]U 22998.50 ,  p .000= = .  

Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları( )X 310.02 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları( )X 310.56 ,sıra =
 

korku ve güven boyutu puanları ( )X 306.80 ,sıra =
 
meslek ve önem boyutu puanları

( )X 307.12 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 303.63 ,sıra = bu ifadeye katılan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 212.50 ,sıra =  ilgi 

ve sevgi boyutu puanlarından ( )X 210.95 ,sıra = korku ve güven boyutu puanlarından
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( )X 221.85 ,sıra =  meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 220.92 ,sıra =  zevk 

boyutu puanlarından( )X 231.02sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.2.5. ‘Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.’ ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin pekiştirme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.’ olumlu 

ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi 

amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10’de 

sunulmuştur.   

Tablo10. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Öğrenme ortamında 

bizi cesaretlendirir.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının 

İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

Öğrenme 

ortamında bizi 

cesaretlendirir 

 

N   S.O.      S.T.      U z p 

        

Mat 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 115 183,01 21046,00    

Katılıyorum 402 280,74 112857,00 14376,000 -6,187 ,000 

Toplam 517      

        

İlgi 

ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 115 185,45 21326,50    

Katılıyorum 402 280,04 112576,50 14656,500 -5,990 ,000 

Toplam 517      
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Öğrenme 

ortamında bizi 

cesaretlendirir 

 

N   S.O.      S.T.      U z p 

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 115 196,01 22541,50    

Katılıyorum 402 277,02 111361,50 15871,500 -5,131 ,000 

Toplam 517      

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 115 198,70 22851,00    

Katılıyorum 402 276,25 111052,00 16181,000 -4,914 ,000 

Toplam 517      

Zevk Katılmıyorum 115 180,37 20742,00    

Katılıyorum 402 281,50 113161,00 14072,000 -6,408 ,000 

Toplam 517      

 

‘Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.’ ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi 

ve sevgi boyutu, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında anlamlı bir 

fark vardır. Sırasıyla  [ ]U  ,1  43 p76. 00 ,0 .00= = [ ]U  ,1  46 p56. 00 ,5 .00= =

[ ]15871.50U  ,  p .000= = , [ ]16181.00U  ,  p .000= = , [ ]14072.00U  ,  p .000= = . 

 



67 

 

Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 280.74 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları 

( )X 280.04 ,sıra = korku ve güven boyutu puanları ( )X 277.02 ,sıra = meslek ve önem 

boyutu puanları ( )X 276.25 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 281.50 ,sıra = bu ifadeye 

katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 183.01 ,sıra =

ilgi ve sevgi boyutu puanlarından ( )X 185.45 ,sıra = korku ve güven boyutu 

puanlarından( )X 196.01 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 198.70 ,sıra =

zevk boyutu puanlarından( )X 180.37sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur.  
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3.2.6. ‘Ödülden çok ceza kullanır.’ ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin pekiştirme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Ödülden çok ceza kullanır.’olumsuz ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur.   

Tablo11. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Ödülden çok ceza 

kullanır.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının 

İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

Ödülden 

çok ceza 

kullanır  

 

N    S.O.       S.T.      U z p 

        

Mat 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 530 304,45 161360,50    

Katılıyorum 56 189,83 10630,50 9034,500 -4,818 ,000 

Toplam 586      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 530 305,12 161713,50    

Katılıyorum 56 183,53 10277,50 8681,500 -5,113 ,000 

Toplam 586      
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Ödülden 

çok ceza 

kullanır  

 

N    S.O.       S.T.      U z p 

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 530 302,99 160585,00    

Katılıyorum 56 203,68 11406,00 9810,000 -4,177 ,000 

Toplam 586      

Meslek 

 ve 

Önem 

Katılmıyorum 530 301,39 159736,50    

Katılıyorum 56 218,83 12254,50 10658,500 -3,474 ,001 

Toplam 586      

Zevk Katılmıyorum 530 302,98 160581,00    

Katılıyorum 56 203,75 11410,00 9814,000 -4,175 ,000 

Toplam 586      

 

‘Ödülden çok ceza kullanır.’ ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi ve sevgi, 

korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında anlamlı bir fark vardır. 

[ ] [ ] [ ]Sırasıyla U 9034.50 ,  p .000 , U 8681.50 ,  p .000 , U 9810.00 ,  p .000 ,= = = = = =

[ ]U 10658.50 ,  p .001= = ,[ ]U 9814.00 ,  p .000 .= =  

Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 304.45 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları 

( )X 305.12 ,sıra = korku ve güven boyutu puanları ( )X 302.99 ,sıra = meslek ve önem 
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boyutu puanları ( )X 301.39 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 302.98 ,sıra = bu ifadeye 

katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 189.83 ,sıra =

ilgi ve sevgi boyutu puanlarından ( )X 183.53 ,sıra = korku ve güven boyutu 

puanlarından ( )X 203.68 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından 

( )X 218.83 ,sıra = zevk boyutu puanlarından( )X 203.75sıra =  anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur.  
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3.2.7. ‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya 

başlar’ ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin dönüt-düzeltme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak 

yeni konuya başlar’ olumlu ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin 

farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur.   

Tablo12. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Tüm öğrencilerin 

konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar’ İfadesine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Tüm 

öğrencilerin 

konuyu 

öğrendiklerind

en emin olarak 

yeni konuya 

başlar  N     S.O.      S.T.      U z p 

        

Mat 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 165 185,88 30669,50    

Katılıyorum 317 270,45 85733,50 16974,500 -6,326 ,000 

Toplam 482      
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 Tüm 

öğrencilerin 

konuyu 

öğrendiklerind

en emin olarak 

yeni konuya 

başlar  N     S.O.      S.T.      U z p 

İlgi 

ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 165 190,50 31433,00    

Katılıyorum 317 268,04 84970,00 17738,000 -5,801 ,000 

Toplam 482      

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 165 191,74 31636,50    

Katılıyorum 317 267,40 84766,50 17941,500 -5,663 ,000 

Toplam 482      

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 165 197,79 32635,50    

Katılıyorum 317 264,25 83767,50 18940,500 -4,976 ,000 

Toplam 482      

Zevk Katılmıyorum 165 184,04 30366,00    

Katılıyorum 317 271,41 86037,00 16671,000 -6,541 ,000 

Toplam 482      
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‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar’  

ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam 

hem de alt boyut puanları (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk 

boyutu) arasında anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla  [ ]U 16974.50 ,  p .000= =  , 

[ ]U 17738.00 ,  p .000= = , [ ]U 17941.50 ,  p .000= = , [ ]U 18940.50 ,  p .000= = ,

[ ]U 16671.00 ,  p .000= = . 

Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları ( )X 270.45 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 268.04 ,sıra =

korku ve güven boyutu puanları ( )X 267.40 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanları 

( )X 264.25 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 271.41 ,sıra = bu ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 185.88 ,sıra =
 
ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından ( )X 190.50 ,sıra = korku ve güven boyutu puanlarından

( )X 191.74 ,sıra =
 
meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 197.79 ,sıra =

 
zevk boyutu 

puanlarından( )X 184.04sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.2.8. ‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ ifadesine katılan 

ve katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin dönüt-düzeltme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ 

olumsuz ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin farklılaşmasının analiz 

edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 13’te 

sunulmuştur.   

Tablo13. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Matematik Ö ğretmenleri için ‘Matematiksel yanlışlar 

yapıldığında çok sert eleştirir.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 

 

Matematiksel 

yanlışlar 

yapıldığında 

çok.sert 

eleştirir  N    S.O.      S.T.      U Z p 

        

Mat. 

Tutum 

Toplam 

Katılmıyorum 490 296,35 145210,00    

Katılıyorum 77 205,43 15818,00 12815,000 -4,527 ,000 

Toplam 567      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Katılmıyorum 490 296,92 145492,00    

Katılıyorum 77 201,77 15536,00 12533,000 -4,740 ,000 

Toplam 567      
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 Matematiksel 

yanlışlar 

yapıldığında 

çok.sert 

eleştirir  N    S.O.      S.T.      U Z p 

Korku 

ve 

Güven 

Katılmıyorum 490 294,82 144464,00    

Katılıyorum 77 215,12 16564,00 13561,000 -3,971 ,000 

Toplam 567      

Meslek 

ve 

Önem 

Katılmıyorum 490 294,53 144317,50    

Katılıyorum 77 217,02 16710,50 13707,500 -3,864 ,000 

Toplam 567      

Zevk Katılmıyorum 490 292,61 143377,50    

Katılıyorum 77 229,23 17650,50 14647,500 -3,159 ,002 

Toplam 567      

 

‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’  ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut 

puanları (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında 

anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla  [ ]U 12815.00 ,  p .000 ,= =

[ ]U 12533.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 13561.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 13707.50 ,  p .000 ,= =

[ ]U 14647.50 ,  p .002= = . 
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Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 296.35 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanları 

( )X 296.92 ,sıra = korku ve güven boyutu puanları ( )X 294.82 ,sıra = meslek ve önem 

boyutu puanları ( )X 294.53 ,sıra = zevk boyutu puanları ( )X 292.61 ,sıra = bu ifadeye 

katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından 

( )X 205.43 ,sıra = ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 201.77 ,sıra = korku ve güven 

boyutu puanlarından( )X 215.12 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanlarından

( )X 217.02 ,sıra = zevk boyutu puanlarından( )X 229.23sıra =  anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak, öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışları anketi ile 

ili şkili olumlu ifadelere katılan ve olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları daha yüksek iken, olumsuz ifadelere katılan ve olumlu 

ifadelere katılmayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları daha düşük 

bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, öğretmenini olumlu yönde algılayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları daha yüksek iken, olumsuz algılayanlarınki daha 

düşük olarak gözlenmiştir.   

Buraya kadar matematiğe yönelik tutum, akademik özyeterlik algısı ve matematik 

öğretmeni davranışları arasındaki ilişki ve farklılıklar incelenmiştir. Öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları ile akademik özyeterlik algıları arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişkili olduğu tespit edilmiş ve öğrecilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

algıladıkları öğretmen davranışlarına göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Bundan sonraki aşamada öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli 

demografik verilere (okul türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, 

aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine,  özel matematik dersi alma veya 

dershaneye devam etme durumuna) göre farklılaşması incelenecektir.  
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Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumunun hem toplam hem de alt boyut 

puanlarının (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) ikili 

gruplara göre farklılaşmasının incelemesinde Mann Whitney U testi, ikiden daha 

fazla olan gruplara göre farklılaşmasının incelenmesinde ise Kruskal Wallis Analizi 

uygulanmıştır. Dolayısıyla matematiğe yönelik tutumun ağırlıklı seçmeli derslere, 

cinsiyete, özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre 

farklılaşmasının incelenmesinde Mann Whitey U testi; okul türüne, sınıf düzeyine, 

aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre farklılaşmasının 

incelenmesinde Kruskal Wallis Analizi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının okul türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı 

seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine,  özel 

matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre farklılaşması 

sırasıyla incelenmiştir.  
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3.3. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul türüne göre farklıla şmakta 

mıdır?  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının okul türüne göre farklılaşmasının 

incelenmesinde kullanılan Kruskal Wallis Analiz sonuçları Tablo14’te sunulmuş 

olup matematiğe yönelik tutumun okul türüne göre farklılaşmakta olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo14. Okul Türüne Göre Matematiğe yönelik toplam puan ve alt boyut 

puanları kar şılaştırması  Kruskal Wallis Testi Sonuçları   

 

 

Puan Okul N S.O    X² Sd P 

       

MatTutumToplam Genel Lise 202 281,04    

Anadolu Lisesi 217 318,89    

Fen Lisesi 100 401,40    

AnadoluÖğretmen 

Lisesi 

126 335,13    

Toplam 645  28,59 3 ,000 
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Puan 

 

Okul N S.O    X² Sd P 

lgiveSevgi Anadolu Lisesi 217 318,28    

Fen Lisesi 100 406,52    

AnadoluÖğretmen 

Lisesi 

126 342,05    

Toplam 645  35,06 3 ,000 

KorkuveGüven Genel Lise 202 279,03    

Anadolu Lisesi 217 318,33    

Fen Lisesi 100 400,63    

AnadoluÖğretmen 

Lisesi 

126 339,92    

Toplam 645  29,81 3 ,000 

MeslekveÖnem Genel Lise 202 294,50    

Anadolu Lisesi 217 329,05    

Fen Lisesi 100 365,92    

AnadoluÖğretmen 

Lisesi 

126 324,23    

Toplam 645  10,29 3 ,016 
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Puan 

 

Okul N S.O    X² Sd P 

Zevk Genel Lise  

Anadolu Lisesi 

202 

217 

294,88 

318,34 

   

Fen Lisesi 100 391,81    

AnadoluÖğretmen 

Lisesi 

126 321,50    

Toplam 645  18,41 3 ,000 

 

Okul türüne göre matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları 

(ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk boyutu) arasında anlamlı bir 

fark vardır. Sırasıyla  2
(3)χ 28.59 ,  p .000 , = = 

2
(3)χ 35.06 ,  p .000 , = =   

2
(3)χ 29.81 ,  p .000 , = = 

2
(3)χ 10.29 ,  p .016 , = = 

2
(3)χ 18.41 ,  p .000 . = =   

Hangi ortalamalar arasında fark olduğunu görmek için Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Bunun sonucunda ortalamalar arasında anlamlı fark bulunan okul 

türleri rapor edilmiştir. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo 15, 16, 17, 18, 19’da 

sunulmuş olup Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının Genel 

Lise, Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinden daha olumlu 

olduğu, Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ise matematiğe 

yönelik tutumlarının Genel Lise öğrencilerinden daha olumlu olduğu, Anadolu 

Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ise matematiğe yönelik tutumları 

arasında anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo15. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Genel Lise ve Anadolu Lisesine Göre Karşılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

 Okul  N S.O.   S.T.       U Z P 

Mat. 

Tutum

Topla

m 

Genel Lise 202 196,68 39730,00    

Anadolu Lisesi 217 222,40 48260,00 19227,000 -2,172 ,030 

Toplam 419      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Genel Lise 202 195,13 39416,50    

Anadolu Lisesi 217 223,84 48573,50 18913,500 -2,426 ,015 

Toplam 419      

Korku 

ve 

Güven 

Genel Lise 202 196,58 39709,50    

Anadolu Lisesi 217 222,49 48280,50 19206,500 -2,189 ,029 

Toplam 419      

Meslek

ve 

Önem 

Genel Lise 202 198,25 40046,00    

Anadolu Lisesi 217 220,94 47944,00 19543,000 -1,919 ,055 

Toplam 419      

Zevk Genel Lise 202 201,63 40730,00    

Anadolu Lisesi 217 217,79 47260,00 20227,000 -1,366 ,172 

Toplam 419      
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Anadolu Lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi ile korku ve 

güven alt boyut puanları arasında Anadolu Lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Öyle ki, Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları ( X 222.40 ),sıra = Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarından ( X 196.68 );sıra = Anadolu Lisesi öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( X 223.84 ),sıra = Genel 

Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından 

( X 195.13 );sıra = Anadolu Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun korku ve 

güven boyutu puanları( X 222.49 )sıra =  Genel Lise öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından ( X 196.58 )sıra = anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Sırasıyla [ ]U 19227.00, p .030 ,= =  

[ ]U 18913.50 , p .015 ,= = [ ]U 19206.50 , p .029 .= =  
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Tablo16. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Genel Liseve Fen Lisesine Göre Karşılaştırılması Mann Whitney U 

Testi Sonuçları        

 Okul N   S.O.     S.T.      U z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Genel Lise 202 133,66 26999,00    

Fen Lisesi 100 187,54 18754,00 6496,000 -5,047 ,000 

Toplam 302      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Genel Lise 202 131,45 26552,50    

Fen Lisesi 100 192,01 19200,50 6049,500 -5,674 ,000 

Toplam 302      

Korku 

ve 

Güven 

Genel Lise 202 133,18 26903,00    

Fen Lisesi 100 188,50 18850,00 6400,000 -5,184 ,000 

Toplam 302      

Meslek 

ve  

Önem 

Genel Lise 202 140,75 28432,00    

Fen Lisesi 100 173,21 17321,00 7929,000 -3,043 ,002 

Toplam 302      

Zevk Genel Lise 202 137,06 27686,50    

Fen Lisesi 100 180,67 18066,50 7183,500 -4,089 ,000 

Toplam 302      
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Fen Lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında matematiğe yönelik tutum hem toplam hemde alt boyut puanları  

(ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk) arasında Fen Lisesi 

öğrencileri lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öyle ki,  Fen Lisesi öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları (X 187.54),sıra = Genel Lise 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından (X 133.66);sıra = Fen 

Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları 

(X 192.01),sıra = Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi 

boyutu puanlarından (X 131.45);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumun korku ve güven boyutu puanları (X 188.50)sıra =  Genel Lise öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından (X 133.18);sıra =

Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu 

puanları (X 173.21)sıra =  Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun 

meslek ve önem boyutu puanlarından (X 140.75);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanları (X 180.67)sıra =  Genel Lise 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanlarından 

(X 137.06)sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sırasıyla

[ ]U 6496.00, p .000 ,= = [ ]U 6049.50 , p .000 ,= = [ ]U 6400.00 , p .000 ,= =

[ ]U 7929.00 , p .002 ,= =   [ ]U 7183.50 , p .000 .= =  
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Tablo17. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Genel Lise ve Anadolu Öğretmen Lisesine Göre Karşılaştırılması 

Mann Whitney U Testi Sonuçları                          

 Okul N    S.O.    S.T.        U z p 

MatTutum 

Toplam 

Genel Lise 202 153,70 31047,50    

A.Öğret.Lisesi 126 181,81 22908,50 10544,500 -2,612 ,009 

Toplam 328      

İlgiveSevgi Genel Lise 202 151,27 30556,00    

A.Öğret. Lisesi 126 185,71 23400,00 10053,000 -3,201 ,001 

Toplam 328      

Korkuve 

Güven 

Genel Lise 202 152,27 30758,50    

A.Öğret. Lisesi 126 184,11 23197,50 10255,500 -2,959 ,003 

Toplam 328      

Meslekve 

Önem 

Genel Lise 202 158,50 32016,00    

A.Öğret.Lisesi 126 174,13 21940,00 11513,000 -1,454 ,146 

Toplam 328      

Zevk Genel Lise 202 159,18 32155,00    

A.Öğret. Lisesi 126 173,02 21801,00 11652,000 -1,287 ,198 

Toplam 328      
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Anadolu Öğretmen Lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi ile korku ve 

güven alt boyut puanları arasında Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Öyle ki, Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları (X 181.81),sıra =  Genel Lise öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından (X 153.70);sıra = Anadolu Öğretmen 

Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları 

(X 185.71),sıra =  Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi 

boyutu puanlarından (X 151.27);sıra = Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanları (X 184.11),sıra =  Genel 

Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu 

puanlarından (X 152.27)sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sırasıyla

[ ]U 10544.50, p .009 ,= =  [ ]U 10053.00 , p .001 ,= =  [ ]U 10255.50 , p .003= = . 
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Tablo18. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Fen Lisesi ve Anadolu Lisesine Göre Karşılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

 

 Okul N S.O. S.T. U z p 

MatTutum 

Toplam 

Anadolu 

Lisesi 

217 146,16 31717,50    

Fen Lisesi 100 186,86 18685,50 8064,500 -3,674 ,000 

Toplam 317      

İlgiveSevgi Anadolu 

Lisesi 

217 145,35 31541,50    

Fen Lisesi 100 188,62 18861,50 7888,500 -3,907 ,000 

Toplam 317      

Korkuve 

Güven 

Anadolu 

Lisesi 

217 146,16 31716,00    

Fen Lisesi 100 186,87 18687,00 8063,000 -3,678 ,000 

Toplam 317      

Meslekve 

Önem 

Anadolu 

Lisesi 

217 153,48 33305,00    

Fen Lisesi 100 170,98 17098,00 9652,000 -1,582 ,114 

Toplam 317      
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 Okul N S.O. S.T. U z p 

Zevk Anadolu 

Lisesi 

217 147,63 32036,00    

Fen Lisesi 100 183,67 18367,00 8383,000 -3,257 ,001 

Toplam 317      

 

Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi, korku ve 

güven ile zevk alt boyut puanları arasında Fen Lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Öyle ki, Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları (X 186.86),sıra =  Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarından (X 146.16);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları (X 188.62),sıra = Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından 

(X 145.35);sıra =  Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun korku ve 

güven boyutu puanları (X 186.87),sıra =  Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından (X 146.16);sıra = Fen Lisesi 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanları (X 183.67),sıra =  

Anadolu Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu 

puanlarından (X 147.63)sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sırasıyla

[ ]U 8064.50 , p .000 ,= = [ ]U 7888.50 , p .000 ,= = [ ]U 8063.00 , p .000 ,= =  

[ ]U 8383.00 , p .001 .= =    
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Tablo19. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesine Göre Karşılaştırılması 

Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Okul N S.O. S.T. U z p 

MatTutum  

Toplam 

Fen Lisesi 100 128,01 12800,50    

A.Öğret.Lisesi 126 101,99 12850,50 4849,500 -2,971 ,003 

Toplam 226      

İlgiveSevgi Fen Lisesi 100 126,90 12689,50    

A. Öğret.Lisesi 126 102,87 12961,50 4960,500 -2,745 ,006 

Toplam 226      

Korkuve 

Güven 

Fen Lisesi 100 126,26 12625,50    

A.Öğret.Lisesi 126 103,38 13025,50 5024,500 -2,616 ,009 

Toplam 226      

Meslekve 

Önem 

Fen Lisesi 100 122,73 12272,50    

A.Öğret.Lisesi 126 106,18 13378,50 5377,500 --1,893 ,058 

Toplam 226      

Zevk Fen Lisesi 100 128,47 12847,00    

A.Öğret.Lisesi 126 101,62 12804,00 4803,000 -3,072 ,002 

Toplam 226      
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Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları 

karşılaştırıldığında matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi, korku ve 

güven ile zevk alt boyut puanları arasında Fen Lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Öyle ki, Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları (X 128.01),sıra = Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutum toplam puanlarından (X 101.99);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları (X 126.90),sıra =  Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu 

puanlarından (X 102.87);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun 

korku ve güven boyutu puanları (X 126.26),sıra =  Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından 

(X 103.38);sıra = Fen Lisesi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu 

puanları (X 128.47),sıra =  Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumun zevk boyutu puanlarından (X 101.62)sıra =  anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur. Sırasıyla[ ]U 4849.50 , p .003 ,= = [ ]U 4960.50 , p .006 ,= =

[ ]U 5024.50 , p .009 ,= =  [ ]U 4803.00 , p .002 .= =
 

Sonuç olarak, matematiğe yönelik tutum okul türüne göre farklılaşmaktadır. Fen 

Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut 

puanlarının Genel Lise öğrencilerinden daha yüksek olduğu, Fen Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum toplam ve ilgi ve sevgi, korku ve güven, 

zevk alt boyut puanlarının Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinden daha yüksek olduğu, Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin ise matematiğe yönelik tutumun toplam, ilgi ve sevgi ile korku ve 

güven alt boyut puanlarının Genel Lise öğrencilerinden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ise 

matematiğe yönelik tutum hem toplam puan hem de alt boyut puanları arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır.  
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Sonraki aşamada öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre 

farklılaşması incelenmiştir. 
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3.4. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları sınıf düzeyine göre 

farklıla şmakta mıdır?  

Farklılaşmanın incelenmesi için kullanılan Kruskal Wallis Analiz sonuçları 

Tablo20’de sunulmuş olup matematiğe yönelik tutumun sınıf düzeyine göre 

farklılaşmakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tablo20. Sınıf Düzeyine Göre Matematiğe Yönelik Toplam Puan ve Alt Boyut 

Puanların Kar şılaştırılması, Kruskal Wallis Testi Sonuçları   

 Sınıf N S.O. X² Sd P 

MatTutum

Toplam 

Lise1 144 330,39    

Lise2 290 291,46    

Lise3 211 361,31 17,457 2 ,000 

Toplam 645     

İlgiveSevgi Lise1 144 331,29    

Lise2 290 290,38    

Lise3 211 362,18 18,510 2 ,000 

Toplam 645     

Korkuve 

Güven 

Lise1 144 298,91    

Lise2 290 301,72    

Lise3 211 368,69 18,898 2 ,000 

Toplam 645     
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 Sınıf N S.O. X² Sd P 

Meslek.ve 

Önem 

Lise1 144 365,34    

Lise2 290 294,35    

Lise3 211 333,48 14,991 2 ,000 

Toplam 645     

Zevk Lise1 144 339,15    

Lise2 290 290,21    

Lise3 211 357,05 17,139 2 ,000 

Toplam 645     

 

Sınıf düzeyine göre matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları 

(ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem boyutu, zevk boyutu) arasında 

anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla  2
(2)χ 17.46 , p .000 , = = 

2
(2)χ 18.51 , p .000 , = =   

2
(2)χ 18.70 , p .000 , = = 

2
(2)χ 14.99 , p .001 , = = 

2
(2)χ 17.14 , p .000 . = =   

Hangi ortalamalar arasında fark olduğunu görmek için Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Bunun sonucunda ortalamalar arasında anlamlı fark bulunan sınıf 

düzeyleri rapor edilmiştir. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo 21, 22, 23’de sunulmuş 

olup Lise 3 öğrencilerinin ve Lise 1 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının 

Lise 2 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından daha olumlu olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Tablo21. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Lise 1 ve Lise 2 Sınıf Düzeylerine Göre Kar şılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları                                    

 Sınıf N S.O. S.T.       U     z   p 

MatTutum

Toplam 

Lise 1 144 235,51 33913,50    

Lise 2 290 208,56 60481,50 18286,500 -2,108 ,035 

Toplam 434      

İlgiveSevgi Lise 1 144 236,45 34049,00    

Lise 2 290 208,09 60346,00 18151,000 -2,219 ,027 

Toplam 434      

Korkuve 

Güven 

Lise 1 144 216,92 31236,00    

Lise 2 290 217,79 63159,00 20796,000 -,068 ,946 

Toplam 434      

Meslekve 

Önem 

Lise 1 144 249,13 35874,50    

Lise 2 290 201,79 58520,50 16325,500 -3,706 ,000 

Toplam 434      

Zevk Lise 1 144 240,21 34590,50    

Lise 2 290 206,22 59804,50 17609,500 2,661 ,008 

Toplam 434      
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Lise 1 ve Lise 2 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları karşılaştırıldığında 

matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi, meslek ve önem ile zevk alt 

boyut puanları arasında 9.sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öyle 

ki, Lise 1 ( )X 235.51sıra =  öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum toplam puanları, 

Lise 2 ( )X 208.56sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum toplam 

puanlarından;  Lise 1 ( )X 236.45sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun 

ilgi ve sevgi boyutu puanlarının, Lise 2 ( )X 208.09sıra = öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından;  Lise 1 ( )X 249.13sıra =  

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu puanlarının,  

Lise 2 ( )X 201.79sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem 

boyutu puanlarından; Lise 1( )X 240.21sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumun zevk boyutu puanlarının, Lise 2  ( )X 206.22sıra =  öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanlarından  anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur. Sırasıyla [ ]U 18286.50 , p .035 ,= = [ ]U 18151.00 , p .027 ,= =

[ ]U 16325.50 , p .000 ,= = [ ]U 17609.50 , p .008 .= =
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Tablo22. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Lise 1 ve Lise 3 Sınıf Düzeylerine Göre Kar şılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları                           

 Sınıf N S.O. S.T.        U z p 

MatTutum

Toplam 

Lise 1  144 167,38 24102,50    

Lise 3 211 185,25 39087,50 13662,500 -1,611 ,107 

Toplam 355      

İlgiveSevgi Lise 1  144 167,34 24096,50    

Lise 3 211 185,28 39093,50 13656,500 -1,618 ,106 

Toplam 355      

Korkuve 

Güven 

Lise 1  144 154,50 22247,50    

Lise 3 211 194,04 40942,50 11807,500 -3,568 ,000 

Toplam 355      

Meslekve 

Önem 

Lise 1  144 188,71 27174,00    

Lise 3 211 170,69 36016,00 13650,000 -1,627 ,104 

Toplam 355      

Zevk Lise 1  144 171,44 24687,00    

Lise 3 211 182,48 38503,00 14247,000 -,997 ,319 

Toplam 355      
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Lise 1 ve Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları karşılaştırılmış ve 

Lise3 ( )X 194.04sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun korku ve güven 

boyutu puanlarının, Lise 1 ( )X 154.50sıra =  öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumun korku ve güven boyutu puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur [ ]U 11807.50 , p .000= = .  
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Tablo23. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Lise 2 ve Lise 3 Sınıf Düzeylerine Göre Kar şılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları            

 Sınıf N S.O. S.T. U z p 

Mat 

TutumTo

plam 

Lise 2 290 228,40 66236,00    

Lise 3 211 282,06 59515,00 24041,000 -4,097 ,000 

Toplam 501      

İlgive 

Sevgi 

Lise 2 290 227,79 66059,50    

Lise 3 211 282,90 59691,50 23864,500 -4,208 ,000 

Toplam 501      

Korkuve 

Güven 

Lise 2 290 229,43 66534,00    

Lise 3 211 280,65 59217,00 24339,000 -3,913 ,000 

Toplam 501      

Meslekve

Önem 

Lise 2 290 238,06 69036,00    

Lise 3 211 268,79 56715,00 26841,000 -2,349 ,019 

Toplam 501      

Zevk Lise 2 290 229,49 66551,00    

Lise 3 211 280,57 59200,00 24356,000 -3,903 ,000 

Toplam 501      
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Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları karşılaştırıldığında 

matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi ve sevgi, 

korku ve güven, meslek ve önem ile zevk boyutu) arasında 11.sınıf öğrencileri lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Öyle ki, Lise 3( )X 282.06sıra =  öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları, Lise 2( )X 228.40sıra = öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından;  Lise 3( )X 282.90sıra =

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanlarının, Lise 2 

( )X 227.79sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu 

puanlarından; Lise 3 ( )X 280.65sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun 

korku ve güven boyutu puanlarının, Lise 2 ( )X 229.43sıra =  öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından; Lise 3 

( )X 268.79sıra =  öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem 

boyutu puanlarının, Lise 2( )X 238.06sıra = öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumun meslek ve önem boyutu puanlarından;  Lise 3 ( )X 280.57sıra =

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanlarının, Lise 2

( )X 229.49sıra =  öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu 

puanlarından  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sırasıyla 

[ ]U 24041.00 ,  p .000 ,= = [ ]U 23864.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 24339.00 ,  p .000 ,= =

[ ]U 26841.00 ,  p .019 ,= = [ ]U 24356.00 ,  p .000 .= =  
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Sonuç olarak sınıf düzeyine göre matematiğe yönelik tutum farklılaşmaktadır. Lise 3 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları Lise 

2 öğrencilerinin hem toplam hem de alt boyut puanlarından, Lise 1 öğrencilerinin ise 

korku ve güven alt boyutu puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Başka bir 

deyişle, Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları diğer sınıf düzeylerine 

kıyasla daha olumlu bulunmuştur. Ayrıca Lise 1 öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarının, ilgi ve sevgi, meslek ve önem ve zevk alt boyutu 

puanlarının Lise 2 öğrencilerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla 

Lise 1 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları Lise 2 öğrencilerine göre daha 

olumludur.    

Bundan sonraki aşamada matematiğe yönelik tutumun öğrencilerin ağırlıklı olarak 

seçtikleri dersler açısından farklılaşması incelenmiştir. 
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3.5. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ağırlıklı seçmeli derslere göre 

farklıla şmakta mıdır?  

Ağırlıklı seçmeli dersleri Türkçe ve Matematik (TM) olan grupla ağırlıklı seçmeli 

dersleri Fen ve Matematik (FM) olan grup karşılaştırılmış ve karşılaştırmada Mann 

Whitney U testi kullanılmıştır. Ağırlıklı seçmeli ders programı Lise 2 ve Lise 3. sınıf 

seviyelerinde uygulandığı için analizlere Lise 2 ve Lise 3. sınıflar katılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 24’te sunulmuş olup ağırlıklı seçmeli derslere göre öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 

farklılaşmanın Fen-Matematik seçmeli dersleri tercih eden öğrenciler lehine olduğu 

bulunmuştur.  
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Tablo24. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam ve Alt Boyut Puanlarının 

Ağırlıklı Seçmeli Derslere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U 

Testi Sonuçları  

 Ağırlıklı 

Seçmeli 

Dersler N S.O. S.T. U Z p 

MatTutumToplam  TM 207 182,12 37698,00    

FM 318 315,65 100377,00 16170,000 -9,857 ,000 

Toplam 525      

İlgiveSevgi TM 207 186,52 38610,00    

FM 318 312,78 99465,00 17082,000 -9,323 ,000 

Toplam 525      

KorkuveGüven TM 207 184,46 38183,50    

FM 318 314,12 99891,50 16655,500 -9,577 ,000 

MeslekveÖnem TM 207 191,94 39731,00    

FM 318 309,26 98344,00 18203,000 -8,670 ,000 

Toplam 525      

Zevk TM 207 199,86 41371,50    

FM 318 304,10 96703,50 19843,500 -7,702 ,000 

Toplam 525      
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FM ve TM öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları karşılaştırıldığında 

matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları (ilgi ve sevgi, 

korku ve güven, meslek ve önem ile zevk boyutu) arasında FM öğrencileri lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Öyle ki, FM tercih eden öğrenciler ( )3X 1 . 5= 5 6sıra   ile 

TM tercih eden öğrenciler ( )X =182.12sıra arasında matematiğe yönelik tutum 

puanları açısından FM tercih eden öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır. FM 

tercih eden öğrenciler ( )X =312.78sıra   ile TM tercih eden öğrenciler ( )X =186.52sıra

arasında matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları açısından FM 

tercih eden öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır . FM tercih eden öğrenciler 

( )3X 1 . 2= 4 1sıra   ile TM tercih eden öğrenciler ( )X =184.46sıra arasında matematiğe 

yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanları açısından FM tercih eden 

öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır.  FM tercih eden öğrenciler ( )3X 0 . 6= 9 2sıra   

ile TM tercih eden öğrenciler ( )X =191.94sıra arasında matematiğe yönelik tutumun 

meslek ve önem boyutu puanları açısından FM tercih eden öğrenciler lehine anlamlı 

bir fark vardır. FM tercih eden öğrenciler ( )3X 0 . 0= 4 1sıra   ile TM tercih eden 

öğrenciler ( )X =199.86sıra arasında matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu 

puanları açısından FM tercih eden öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla

[ ]U= 16170.00 , p=.000 , [ ]U= 17082.00 , p=.000 , [ ]U= 16655.50 , p=.000

[ ]U= 18203.00 , p=.000 , [ ]U= 19843.50 , p=.000 .
.
 

Sonuç olarak, ağırlıklı seçmeli derslere göre Fen-Matematik seçmeli dersleri tercih 

eden öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları 

Türkçe-Matematik seçmeli dersleri tercih eden öğrencilerden daha yüksek 

bulunmuştur. Başka bir deyişle, Fen-Matematik seçmeli dersleri tercih eden 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları Türkçe-Matematik seçmeli dersleri tercih 

eden öğrencilerden daha olumludur. 
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Bundan sonraki aşamada ise matematiğe yönelik tutumun cinsiyete göre 

farklılaşması incelenmiştir. 
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3.6. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta 

mıdır?  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmasını 

incelemek amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo25’te sunulmuş olup cinsiyete göre matematiğe yönelik tutumun farklılaştığı 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tablo25. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve 

Matematiğe Yönelik Tutumun Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre 

Kar şılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet    N  S.O.      S.T.        U z p 

MatTutumToplam  Kız 303 335,78 101740,50    

Erkek 342 311,68 106594,50 47941,500 -1,639 ,101 

Toplam 645      

İlgiveSevgi Kız 303 338,17 102466,00    

Erkek 342 309,56 105869,00 47216,000 -1,947 ,052 

Toplam 645      

KorkuveGüven Kız 303 315,60 95626,00    

Erkek 342 329,56 112709,00 49570,000 -,950 ,342 

Toplam 645      
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 Cinsiyet   N  S.O.      S.T.        U z p 

MeslekveÖnem Kız 303 345,82 104784,50    

Erkek 342 302,78 103550,50 44897,500 -2,931 ,003 

Toplam 645      

Zevk Kız 303 341,47 103466,00    

Erkek 342 306,63 104869,00 46216,000 -2,372 ,018 

Toplam 645      

Cinsiyete göre matematiğe yönelik tutum incelendiğinde, sadece meslek ve önem 

boyutu ile zevk boyutu puanları arasında kızlar lehine anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir.  Sırasıyla [ U = 44897.50 , p = .003],  [ U = 46216.00 , p = .018]. Kızların 

meslek ve önem boyutu puanları (X 345.82)sıra =  ile zevk boyutu puanları 

(X 341.47)sıra =  erkeklerin meslek ve önem boyutu puanlarından (X 302.78)sıra =  ve 

zevk boyutu puanlarından (X 306.63)sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur.  

Sonuç olarak, cinsiyete göre matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu ile 

zevk boyutu puanları açısından kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir farklılık 

bulunurken, tutum toplam puan, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu 

puanları açısından anlamlı bir fark yoktur. Bir başka deyişle, kız öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu açısından 

erkek öğrencilere kıyasla daha olumludur.  
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Bundan sonraki aşamada ise matematiğe yönelik tutumun aynı matematik 

öğretmeninden ders alma süresine göre farklılaşması incelenmiştir. 
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3.7. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları aynı matematik öğretmeninden 

ders alma süresine göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının aynı matematik öğretmeninden yıl 

bazında ders alma süresine göre farklılaşmasını incelemek amacıyla Kruskal Wallis 

Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo26’da sunulmuş olup aynı matematik 

öğretmeninden ders alma süresine göre öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

farklılaşmakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Tablo26. Aynı Matematik Öğretmeninden Ders Alma Süresine Göre 

Matematiğe Yönelik Toplam Puan ve Alt Boyut Puanların Karşılaştırılması,  

Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 AynıMat. 

Ogret. 

dersalma 

suresi  

(Yıl 

Olarak) N   S.O. X² Sd p 

MatTutum 

Toplam 

1 Yıl 457 308,30    

2 Yıl 155 350,43    

3 Yıl  33 397,68 11,503 2 ,003 

Toplam 645     

İlgiveSevgi 1 Yıl 457 308,59    

2 Yıl 155 346,85    

3 Yıl  33 410,53 12,560 2 ,002 

Toplam 645     

Korkuve 

Güven 

1 Yıl 457 304,77    

2 Yıl 155 354,60    

3 Yıl  33 427,05 19,142 2 ,000 

Toplam 645     
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 AynıMat. 

Ogret. 

dersalma 

suresi  

(Yıl 

Olarak) N   S.O. X² Sd p 

Meslekve 

Önem 

1 Yıl 457 316,74    

2 Yıl 155 338,88    

3 Yıl  33 335,09 1,784 2 ,410 

Toplam 645     

Zevk 1 Yıl 457 313,04    

2 Yıl 155 342,85    

3 Yıl  33 367,73 4,975 2 ,083 

Toplam 645     

 

Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre sadece matematiğe yönelik 

tutum toplam, ilgi ve sevgi ile korku ve güven boyutu puanları arasında anlamlı bir 

fark vardır. Sırasıyla 2
(2)χ  ,  p .001 31.50 , = = 

2
(2)χ 12.56 ,  p .002 , = =   

2
(2)χ 19.14 ,  p .000 . = =   
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Hangi ortalamalar arasında fark olduğunu görmek için Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Bunun sonucunda ortalamalar arasında anlamlı fark bulunan gruplar 

rapor edilmiştir. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo 27, 28’de sunulmuş olup iki ve üç 

yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları bir yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu bulunurken,  iki ve üç yıldır 

aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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Tablo27. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının 1 Yıldır Aynı Matematik Ö ğretmeninden Ders Alan Öğrencilerle 2 

Yıldır Aynı Matematik Ö ğretmeninden Ders Alan Öğrencilere Göre 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 AynıMat. 

Ogret. 

dersalma 

suresi  

(Yıl 

Olarak) N S.O. S.T.        U z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

1 Yıl 457 296,48 135493,50    

2 Yıl 155 336,03 52084,50 30840,500 -2,406 ,016 

Toplam 612      

İlgive 

Sevgi 

1 Yıl 457 297,33 135881,00    

2 Yıl 155 333,53 51697,00 31228,000 -2,203 ,028 

Toplam 612      

Korkuve 

Güven 

1 Yıl 457 294,63 134645,00    

2 Yıl 155 341,50 52933,00 29992,000 -2,854 ,004 

Toplam 612      
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Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutum hem toplam hem de ilgi ve sevgi ile korku ve güven boyut puanları 

farklılaşmaktadır. Öyle ki, aynı matematik öğretmeninden 2 yıldır ders alan 

öğrencilerin ( )X 336.03sıra =  matematiğe yönelik tutum toplam puanlarının; aynı 

matematik öğretmeninden 1 yıldır ders alan öğrencilerin ( )X 296.48sıra = matematiğe 

yönelik tutum toplam puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aynı matematik öğretmeninden 2 yıldır ders alan öğrencilerin 

( )X 333.53sıra =  matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanları; aynı 

matematik öğretmeninden 1 yıldır ders alan öğrencilerin ( )X 297.33sıra = matematiğe 

yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Aynı matematik öğretmeninden 2 yıldır ders alan  öğrencilerin 

( )X 341.50sıra =  matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanları;; aynı 

matematik öğretmeninden 1 yıldır ders alan  öğrencilerin ( )X 294.63sıra =

matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sırasıyla [ ]U 30840.50 ,  p .016= =  

[ ]U 31228.00 ,  p .028= = [ ]U 29992 ,  p .004= = . 
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Tablo28. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının 1 Yıldır Aynı Matematik Ö ğretmeninden Ders Alan Öğrencilerle 3  

Yıldır Aynı Matematik Ö ğretmeninden Ders Alan Öğrencilere Göre 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 AynıMat. 

Ogret. 

dersalma 

suresi  

(Yıl 

Olarak) N S.O. S.T.       U z p 

MatTutum

Toplam 

1 Yıl  457 240,82 110054,50    

3 Yıl 33 310,32 10240,50 5401,500 -2,723 ,006 

Toplam 490      

İlgiveSevgi 1 Yıl 457 240,26 109798,50    

3 Yıl 33 318,08 10496,50 5145,500 -3,050 ,002 

Toplam 490      

Korkuve 

Güven 

1 Yıl 457 239,14 109288,00    

3 Yıl  33 333,55 11007,00 4635,000 -3,701 ,000 

Toplam 490      
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Aynı matematik öğretmeninden 3 yıldır ders alan öğrencilerin ( )X 310.32sıra =  

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarının; aynı matematik öğretmeninden 1 

yıldır ders alan  öğrencilerin ( )X 240.82sıra = matematiğe yönelik tutum toplam 

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı matematik 

öğretmeninden 3 yıldır ders alan öğrencilerin ( )X 318.08sıra =  matematiğe yönelik 

tutum puanlarının ilgi ve sevgi boyutu aynı matematik öğretmeninden 1 yıldır ders 

alan öğrencilerin ( )X 240.26sıra = matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu 

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı matematik 

öğretmeninden 3 yıldır ders alan  öğrencilerin ( )X 333.55sıra =  matematiğe yönelik 

tutumun korku ve güven boyutu puanları; aynı matematik öğretmeninden 1 yıldır 

ders alan  öğrencilerin ( )X 239.14sıra = matematiğe yönelik tutumun korku ve güven 

boyutu puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur 

[ ]U 5401.50 ,  p .006= = [ ]U 5145.50 ,  p .002= =  [ ]U 4635.00 ,  p .000= = . 

Sonuç olarak, aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre matematiğe 

yönelik tutumun toplam puan, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu puanları 

açısından anlamlı bir farklılaşma varken, meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu 

puanları açısından farklılaşma yoktur. Farklılaşmanın olduğu gruplarda iki ve üç 

yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu puanları bir 

yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin puanlarından anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Başka bir deyişle, iki ve üç yıldır aynı matematik 

öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları bir yıldır aynı 

matematik öğretmeninden ders alan öğrencilerin tutumlarından daha olumludur. İki 

ve üç yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrenciler arasında ise 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven 

boyutu puanları açısından anlamlı bir fark yoktur.  
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Bundan sonraki aşamada ise matematiğe yönelik tutumun özel olarak veya 

dershanede matematik dersi alma durumuna göre farklılaşması incelenmiştir. 
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3.8. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları özel matematik dersi alma veya 

dershaneye devam etme durumuna göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının özel olarak veya dershanede 

matematik dersi alma durumuna göre farklılaşmasını incelemek amacıyla Mann 

Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo29’da sunulmuş olup özel 

matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının farklılaşmakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Matematik tutumu açısından tespit edilen bu farklılaşma, özel matematik dersi alan 

veya dershaneye devam eden öğrenciler lehinedir. 
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Tablo29. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Özel Ders veya Dershanede Matematik Dersi Alma Açısından 

Kar şılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları     

 Ders Alma Durumu N S.O. S.T.       U z p 

MatTutum 

Toplam 

evet 372 338,57 125946,50    

Hayır 273 301,79 82388,50 44987,500 -2,477 ,013 

Toplam 645      

İlgive 

Sevgi 

Evet 372 340,55 126684,00    

hayır 273 299,09 81651,00 44250,000 -2,793 ,005 

Toplam 645      

Korkuve 

Güven 

evet 372 345,39 128483,50    

hayır 273 292,50 79851,50 42450,500 -3,564 ,000 

Toplam 645      

Meslekve 

Önem 

evet 372 326,64 121511,50    

hayır 273 318,03 86823,50 49422,500 -,580 ,562 

Toplam 645      

Zevk evet 372 334,20 124322,00    

hayır 273 307,74 84013,00 46612,000 -1,783 ,075 

Toplam 645      
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Özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi boyutu ve korku ve güven boyutu 

puanları farklılaşmaktadır. Öyle ki, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam 

puanları açısından, özel matematik dersi alan veya dershaneye devam eden 

öğrenciler ( )X 338.57sıra =   ile özel matematik dersi almayan veya dershaneye 

devam etmeyen öğrenciler ( )X 301.79sıra =  arasında, birinci grup lehine anlamlı bir 

fark vardır. Benzer şekilde, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları açısından özel matematik dersi alan veya dershaneye devam eden 

öğrenciler ( )X 340.55sıra =  ile özel matematik dersi almayan veya dershaneye devam 

etmeyen öğrenciler ( )X 299.09sıra =  arasında, yine birinci grup lehine anlamlı bir 

fark vardır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu 

puanları açısından özel matematik dersi alan veya dershaneye devam eden öğrenciler 

( )X 345.39sıra =  ve özel matematik dersi almayan veya dershaneye devam etmeyen 

öğrenciler ( )X 292.50sıra =  arasında özel matematik dersi alan veya dershaneye 

devam eden  öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır. Sırasıyla,

[ ]U 44987.50 , p .013 ,= = [ ]U 44250.00 , p .005 ,= = [ ]U 42450.50 , p .000= = . 

Sonuç olarak, özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna 

göre matematiğe yönelik tutumun toplam puan, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven 

boyutu puanları açısından özel matematik dersi alan veya dershaneye devam eden 

öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma varken, meslek ve önem boyutu ile zevk 

boyutu puanları açısından farklılaşma yoktur. Başka bir deyişle, özel matematik 

dersi alan veya dershaneye devam eden öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

özel matematik dersi almayan veya dershaneye devam etmeyen gruba göre daha 

olumludur.  

 



120 

 

Özetle, demografik veriler açısından  öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul 

türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik 

öğretmeninden ders alma süresine, özel matematik dersi alma veya dershaneye 

devam etme durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Bundan sonraki aşamada, öğrencilerin matematik dersine yönelik düşüncelerine göre 

matematiğe yönelik tutumlarının farklılaşması incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak 

öğrencilere ‘Matematik dersini seviyor musunuz?’ sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilere 

matematik dersini sevip sevmedikleri sorulduktan sonra matematik dersini sevip 

sevmemelerinde en çok etkisi olan kişi sorulmuştur. Soru formunda belirtilen 

Öğretmenim, Kendim, Ailem seçeneklerinden bir veya birden fazlasını 

işaretleyebilecekleri ifade edilmiştir.     
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3.9. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematik dersini sevip 

sevmemelerine göre farklılaşmakta mıdır?   

Öncelikle öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının matematik dersini sevip 

sevmemeleri göre farklılaşması incelenmiş ve bu amaçlada Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır.  Analiz sonuçları Tablo30’da sunulmuş olup öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının matematik dersini sevip sevmemelerine göre farklılaştığı ve bu 

farklılaşmanın anlamlı düzeyde matematik dersini seven öğrenciler lehine olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Bir başka deyişle beklendiği gibi, matematik dersini seven 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, sevmediğini belirten öğrencilere göre 

anlamlı düzeyde daha olumludur. 
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Tablo30. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Matematik Dersini Sevip Sevmemeleri Açısından 

Farklıla şmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları  

 Matematik

dersini 

Sevme 

Sevmeme N S.O. S.T.       U       z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Evet 476 399,06 189951,00    

Hayır 169 108,78 18384,00 4019,000 -17,398     ,000 

Toplam 645      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Evet 476 396,08 188533,50    

Hayır 169 117,17 19801,50 5436,500 -16,721 ,000 

Toplam 645      

Korku 

ve 

Güven 

Evet 476 390,44 185848,00    

Hayır 169 133,06 22487,00 8122,000 -15,435 ,000 

Toplam 645      

Meslek 

ve 

Önem 

Evet 476 379,34 180567,00    

Hayır 169 164,31 27768,00 13403,000 -12,902 ,000 

Toplam 645  
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 Matematik

dersini 

Sevme 

Sevmeme N S.O. S.T.       U       z p 

Zevk Evet 476 396,37 188672,50    

Hayır 169 116,35 19662,50 5297,500 -16,799 ,000 

Toplam 645      

 

Matematik dersini seven öğrencilerin ( )X 399.06sıra =  matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları matematik dersini sevmeyen öğrencilerin ( )X 108.78sıra =  

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  Matematik dersini seven 

öğrencilerin ( )X 396.08sıra =  matematiğe yönelik tutumun ilgi ve sevgi boyutu 

puanları matematik dersini sevmeyen öğrencilerin ( )X 117.17sıra =  puanlarından 

anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Matematik dersini seven öğrencilerin 

( )X 390.44sıra =  matematiğe yönelik tutumun korku ve güven boyutu puanları 

matematik dersini sevmeyen öğrencilerin ( )X 133.06sıra =  puanlarından anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  Matematik dersini seven öğrencilerin 

( )X 379.34sıra =  matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu puanları 

matematik dersini sevmeyen öğrencilerin ( )X 164.31sıra =  puanlarından anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  Matematik dersini seven öğrencilerin 

( )X 396.37sıra =  matematiğe yönelik tutumun zevk boyutu puanları matematik 

dersini sevmeyen öğrencilerin ( )X 116.35sıra =  puanlarından anlamlı düzeyde daha 
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yüksek bulunmuştur. Sırasıyla, [ ]U=4019.00 ,  p=.000 , [ ]U 5436.50 ,  p=.000=  

[ ]U=8122.00 ,  p=.000[ ]U 13403.00 ,  p=.000= .[ ]U=5297.50 ,  p=.000
 

Sonuç olarak,  matematik dersini seven öğrencilerin matematiğe yönelik tutum hem 

toplam hem de alt boyut puanlarının matematik dersini sevmeyen öğrencilerden daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Başka bir deyişle, matematik dersini seven öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları matematik dersini sevmeyen öğrencilere göre daha 

olumlu bulunmuştur. 

Öğrencilere matematik dersini sevip sevmedikleri sorulduktan sonra matematik 

dersini sevip sevmemelerinde en çok etkisi olan kişi sorulmuştur. Soru formunda 

belirtilen Öğretmenim, Kendim, Ailem seçeneklerinden bir veya birden fazlasını 

işaretleyebilecekleri ifade edilmiştir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara göre 

matematik dersini sevme ya da sevmeme durumunda en çok etkisi olan kişilerin 

frekans ve yüzde dağılımı ise Tablo31’de verilmiştir.  
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Tablo31. Matematik Dersini Sevme Durumunda En Çok Etkisi Olan Ki şi İçin 

Frekans ve Yüzde Değerleri  

 

Değiken 

 

F 

 

% 

Matematik Dersini Sevmemde 

En Çok Etkisi Olan Ki şi 

  

 

 

Öğretmenim 

 

209 

 

43,9 

Kendim 219 46,0 

Öğretmenim ve Kendim 26 5,5 

Ailem 22 4,6 

Matematik Dersini Sevmememde   

En Çok Etkisi Olan Ki şi   

 

Öğretmenim 

 

39 

 

23,1 

Kendim 116 68,6 

Öğretmenim ve Kendim 12 7,1 

Ailem 2 1,2 
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Öğrencilerin %46’sı matematik dersini sevmelerinde en çok etkisi olan kişinin 

kendileri, %43.9’u öğretmenleri olduğunu belirtmişledir. Öğrencilerin %5.5’i ise 

matematik dersini sevmelerinde hem kendilerinin ve hem de öğretmenlerinin etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. %4.6’lık bir öğrenci gurubu ise matematik dersini 

sevmelerinde ailelerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Matematik dersini sevmeme 

ile ilgili olarak ise öğrencilerin %68.6’sı matematik dersini sevmemede en çok etkisi 

olan kişinin kendileri, %23.1’i öğretmenleri olduğunu belirtmişledir. Öğrencilerin 

%7.1’i matematik dersini sevmemelerinde hem kendilerinin ve hem de 

öğretmenlerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. %1.2’lik bir öğrenci gurubu ise 

matematik dersini sevmemelerinde ailelerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Bundan sonraki aşamada, öğrencilerin matematiğe yönelik görüşlerinin daha ayrıntılı 

olarak öğrenilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilere ‘Hangi mesleği 

seçmeyi düşünüyorsunuz?, ‘Bu meslekte matematiğin yeri ve önemi nedir?’, 

‘Matematikle ilgili aklınıza gelen ilk anınızı anlatınız.’ şeklindeki açık uçlu sorular 

yöneltilmiştir. Yanıtlar için seçenekler sunulmamış olup öğrencilerin verdiği 

cevaplar doğrultusunda eğilimler gruplandırılmıştır. Bu sorulara alınan yanıtlarla 

daha derinlemesine bilgilere ulaşılması, alternatif görüşlerin açığa çıkarılması, 

tutumun geçmiş ve gelecek perspektifindeki yerinin anlaşılması amaçlanmıştır. 

Alınan yanıtlar kodlanarak kategorize edilmiş ve elde edilen nicel veriler istatistiksel 

analize tabi tutulmuştur. 
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3.10. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları seçmeyi düşündükleri meslek 

gruplarına göre farklıla şmakta mıdır?   

Öğrencilere seçmeyi düşündükleri meslekler sorulmuş elde edilen verilere göre 

meslek grupları kodlanarak kategorize edilimiştir. Bu sınıflama ÖSYM’nin 

yayınladığı 2013 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi klavuzuna göre 

mühendislik, eczacılık, mimarlık, diş hekimliği, hemşirelik, tıp, fen ve matematik 

alanı derslerde öğretmenlik meslekleri gibi Matematik Fen puanları ile öğrenci alan 

bölümler Fen Bilimleri; hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler, bankacılık, grafikerlik, radyo, televizyon ve gazetecilik, sosyal 

alan derslerde öğretmenlik meslekleri gibi Türkçe Matematik ve Türkçe Sosyal 

puanları ile öğrenci alan bölümler Sosyal Bilimler olarak kategorize edilmiştir 

(ÖSYM, 2013b). Polislik ve askerlik düşünen öğrenciler ise Polis Akademisi 

/Askeriye, meslek seçimine henüz karar vermeyen öğrenciler ise Kararsız olmak 

üzere kategorize edilmiştir. Bu dört kategoriye göre öğrencilerin frekans ve yüzde 

değerleri Tablo32’de sunulmuştur.  

Tablo32. Öğrencilerin Seçmek İstedikleri Mesleklere Göre Frekans ve Yüzde 

Değerleri  

Değişken F % 

 Kararsız 48 7,4 

Fen Bilimleri 332 51,5 

Sosyal Bilimler 217 33,6 

PolisAkademisi/Askeriye 48 7,4 

Toplam 645 100,0 
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Öğrencilerin %51.5’i Fen Bilimleri alanından, %33.6’sı Sosyal Bilimler alanından 

bir meslek istemekte, %7.4’ü Polis/Asker olmak istemekte, %7.4’ü ise hangi mesleği 

seçeceği konusunda kararsızdır. 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının seçmeyi düşündükleri bu meslek 

gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 33’de sunulmuş olup öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının seçmeyi düşündükleri bu meslek gruplarına göre farklılaşmakta 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tablo33. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Seçmeyi Düşündükleri Meslek Gruplarına Göre 

Farklıla şmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 Meslek N S.O X² Sd     p 

MatTutumT

oplam 

Kararsız 48 260,67    

Fen Bilimleri 332 402,18    

Sosyal Bilimler 217 242,76    

PolisAkademisi/Askeriye 48 200,43 126,346 3 ,000 

Toplam 645     

İlgi 

ve 

Sevgi 

Kararsız 48 262,44    

Fen Bilimleri 332 400,02    

Sosyal Bilimler 217 245,70    

PolisAkademisi/Askeriye 48 200,29 120,026 3 ,000 

Toplam 645     
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 Meslek N S.O X² Sd     p 

Korku 

ve 

Güven 

Kararsız 48 268,81    

Fen Bilimleri 332 399,96    

Sosyal Bilimler 217 244,39    

PolisAkademisi/Askeriye 48 200,27 120,282 3 ,000 

Toplam 645     

Meslek 

ve 

Önem 

Kararsız 48 277,93    

Fen Bilimleri 332 385,48    

Sosyal Bilimler 217 255,97    

PolisAkademisi/Askeriye 48 238,94 78,158 3 ,000 

Toplam 645     

Zevk Kararsız 48 252,93    

Fen Bilimleri 332 384,46    

Sosyal Bilimler 217 265,17    

PolisAkademisi/Askeriye 48 229,42 76,060 3 ,000 

Toplam 645     

 

 

 



130 

 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanları, matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu, meslek ve önem boyutu, 

zevk boyutu puanları öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına göre 

farklılaşmaktadır. Sırasıyla 2
(3)χ 126.35 ,  p= .000 , = 

2
(3)χ 120.03 , p= .000 , =   

2
(3)χ 120.28 , p= .000 , =   2

(3)χ 78.16 , p= .000 , =   2
(3)χ 76.06 , p= .000 =  . 

Hangi gruplar arasında fark bulunduğunu tespit etmek için Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Fark bulunan gruplar rapor edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 34, 35, 

36, 37 ve 38’te sunulmuş olup öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına 

göre Fen Bilimleri alanında meslek seçmeyi düşünen öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları Sosyal Bilimler alanında, Polis Akademisi/Askeriye alanında 

seçim yapacak olan öğrencilerin tutumlarından ve meslek seçiminde kararsız olan 

öğrencilerin tutumlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, 

meslek seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

Polis Akademisi/Askeriye seçecek öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından 

daha yüksek bulunurken, meslek seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumları ile Sosyal Bilimler alanından meslek seçecek 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Tablo34. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Meslek Seçiminde Karasız Olan Öğrencilerle Fen Bilimleri 

Alanında Meslek Seçimi Yapacak Öğrencilerin Kar şılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçlar 

 Meslek N S.O. S.T.       U       z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Kararsız 48 115,08 5524,00    

Fen Bilimleri 332 201,40 66866,00 4348,000 -5,090 ,000 

Toplam 380      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Kararsız 48 116,57 5595,50    

Fen Bilimleri 332 201,19 66794,50 4419,500 -4,992 ,000 

Toplam 380      

Korku 

ve 

Güven 

Kararsız 48 121,22 5818,50    

Fen Bilimleri 332 200,52 66571,50 4642,500 -4,680 ,000 

Toplam 380      

Meslek 

ve 

Önem 

Kararsız 48 133,63 6414,00    

Fen Bilimleri 332 198,72 65976,00 5238,000 -3,845 ,000 

Toplam 380      

Zevk Kararsız 48 121,85 5849,00    

Fen Bilimleri 332 200,42 66541,00 4673,000 -4,639 ,000 

Toplam 380      
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Fen bilimleri alanından meslek seçecek öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 201.40 ,sıra = matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 201.19 ,sıra =  korku ve güven boyutu puanları ( )X 200.52 ,sıra =

meslek ve önem boyutu puanları( )X 198.72 ,sıra = zevk boyutu puanları 

( )X 200.42 ;sıra = meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarından ( )X 115.08 ,sıra = matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından( )X 116.57 ,sıra = korku ve güven boyutu puanlarından 

( )X 121.22 ,sıra = meslek ve önem boyutu puanları ( )X 133.63 ,sıra = zevk boyutu 

puanlarından ( )X 121.85sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

[ ]U 4348.00 , p .000 ,= = [ ]U 4419.50 , p .000 ,= = [ ]U 4642.50 , p .000 ,= =  

[ ]U 5238.00 , p .000 ,= =  [ ]U 4673.00 ,  p .000= = . 
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Tablo35. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Meslek Seçiminde Karasız Olan Öğrencilerle Polis 

Akademisi/Askeriye Alanında Meslek Seçimi Yapacak Öğrencilerin 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçlar 

 Meslek N   S.O.     S.T.       U       z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Kararsız 48 54,27 2605,00    

PolisAkademisi/Askeriye 48 42,73 2051,00 875,000 -2,030 ,042 

Toplam 96      

İlgi 

ve 

 Sevgi 

Kararsız 48 54,41 2611,50    

PolisAkademisi/Askeriye 48 42,59 2044,50 868,500 -2,079 ,038 

Toplam 96      

Korku 

ve Güven 

Kararsız 48 54,25 2604,00    

PolisAkademisi/Askeriye 48 42,75 2052,00 876,000 -2,025 ,043 

Toplam 96      

Meslek 

ve 

 Önem 

Kararsız 48 51,95 2493,50    

PolisAkademisi/Askeriye 48 45,05 2162,50 986,500 -1,214 ,225 

Toplam 96      

Zevk Kararsız 48 50,99 2447,50    

PolisAkademisi/Askeriye 48 46,01 2208,50 1032,500 -,877 ,381 

Toplam 96      
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Meslek seçiminde kararsız olan öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik tutum 

toplam puanları ( )X 54.27 ,sıra =  matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 54.41sıra = , korku ve güven boyutu puanları ( )X 54.25 ;sıra =

polis akademisi/askeriye alanında meslek seçimine karar veren öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 42.73 ,sıra =  matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 42.59 ,sıra = korku ve güven boyutu 

puanlarından ( )X 42.75 ,sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sırasıyla,

[ ]U 875.00 ,  p .042= =  , [ ]U 868.50 ,  p .038= = , [ ]U 876.00 ,  p .043= = . 
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Tablo36. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Fen Bilimleri Alanında Meslek Seçim Yapacak Öğrencilerle Sosyal 

Bilimler Alanında Meslek Seçimi Yapacak Öğrencilerin Kar şılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

 Meslek N S.O. S.T.       U       Z p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Fen Bilimleri 332 328,85 109177,00    

Sosyal Bilimler 217 192,62 41798,00 18145,000 -9,839 ,000 

Toplam 549      

İlgive 

Sevgi 

Fen Bilimleri 332 327,30 108663,00    

Sosyal Bilimler 217 194,99 42312,00 18659,000 -9,559 ,000 

Toplam 549      

Korkuve 

Güven 

Fen Bilimleri 332 327,24 108644,50    

Sosyal Bilimler 217 195,07 42330,50 18677,500 -9,552 ,000 

Toplam 549      

Meslek 

ve Önem 

Fen Bilimleri 332 318,68 105801,50    

Sosyal Bilimler 217 208,17 45173,50 21520,500 -7,991 ,000 

Toplam 549      

Zevk Fen Bilimleri 332 315,28 104674,50    

Sosyal Bilimler 217 213,37 46300,50 22647,500 -7,368 ,000 

Toplam 549      
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Fen bilimleri alanından meslek seçecek öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 328.85 ,sıra =
 
matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 327.30 ,sıra =
 
korku ve güven boyutu puanları ( )X 327.24 ,sıra =  

meslek ve önem boyutu puanları ( )X 318.68 ,sıra = zevk boyutu puanları 

( )X 315.28 ;sıra =
 
meslek seçimine sosyal bilimler alanından meslek seçecek olan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 192.62 ,sıra =  

matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 194.99 ,sıra =  

korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 195.07 ,sıra = meslek ve önem boyutu 

puanları ( )X 208.17 ,sıra = zevk boyutu puanlarından ( )X 213.37sıra =  anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur [ ]U 18145.00 ,  p .000 ,= =   

[ ]U 18659.00 ,  p .000 ,= =  [ ]U 18677.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 21520.50 ,  p .000 ,= =

[ ]U 22647.50 ,  p .000= = .Tablo37. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt 

Boyut Puanlarının Fen Bilimleri Alanında Meslek Seçim Yapacak Öğrencilerle Polis 

Akademisi/Askeriye Alanında Meslek Seçimi Yapacak Öğrencilerin Karşılaştırılması Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

   Meslek N      S.O.        S.T.       U       z P 

Mat 

Tutum

Topla

m 

Fen Bilimleri 332 204,93 68037,50    

PolisAkademisi/ 

Askeriye 

48 90,68 4352,50 3176,500 -6,737 ,000 

Toplam 380      
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Meslek N      S.O.        S.T.       U       z P 

İlgi 

ve 

Sevgi 

Fen Bilimleri 332 204,53 67905,00    

PolisAkademisi/ 

Askeriye 

48 93,44 4485,00 3309,000 -6,554 ,000 

Toplam 380      

Korku 

ve 

Güven 

Fen Bilimleri 332 205,20 68127,00    

PolisAkademisi/ 

Askeriye 

48 88,81 4263,00 3087,000 -6,869 ,000 

Toplam 380      

Meslek

ve 

Önem 

Fen Bilimleri 332 201,08 66758,00    

PolisAkademisi/ 

Askeriye 

48 117,33 5632,00 4456,000 -4,945 ,000 

Toplam 380      

Zevk Fen Bilimleri 332 201,75 66981,50    

PolisAkademisi/ 

Askeriye 

48 112,68 5408,50 4232,500 -5,258 ,000 

Toplam 380      
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Fen bilimleri alanından meslek seçecek öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 204.93 ,sıra =  matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 204.53 ,sıra = korku ve güven boyutu puanları ( )X 205.20 ,sıra =  

meslek ve önem boyutu puanları ( )X 201.08 ,sıra =  zevk boyutu puanları 

( )X 201.75 ;sıra =  meslek seçiminde Polis Akademisi/Askeriye’ye karar veren 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 90.68 ,sıra =  

matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 93.44 ,sıra =

,korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 88.81 ,sıra =  meslek ve önem boyutu 

puanları ( )X 117.33 ,sıra = zevk boyutu puanlarından ( )X 112.68sıra =  anlamlı düzeyde 

daha yüksek bulunmuştur [ ]U 3176.50 , p .000 ,= =  [ ]U 3309.00 , p .000 ,= =

[ ]U 3087.00 , p .000 ,= = [ ]U 4456.00 , p .000 ,= = [ ]U 4232.50 ,  p .000= = . 

 

Tablo38. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Sosyal Bilimler Alanında Meslek Seçim Yapacak Öğrencilerle Polis 

Akademisi/Askeriye Alanında Meslek Seçimi Yapacak Öğrencilerin 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

   Meslek N      S.O.        S.T.       U       Z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Sosyal Bilimler 217 136,76 29676,00    

PolisAkademisi/

Askeriye 

48 116,02 5569,00 4393,000 -1,696 ,090 

Toplam 265      
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   Meslek N      S.O.        S.T.       U       Z P 

İlgi 

ve  

Sevgi 

Sosyal Bilimler 217 137,37 29808,50    

PolisAkademisi/

Askeriye 

48 113,26 5436,50 4260,500 -1,973 ,049 

Toplam 265      

Korkuve 

Güven 

Sosyal Bilimler 217 136,38 29595,00    

PolisAkademisi/

Askeriye 

48 117,71 5650,00 4474,000 -1,528 ,126 

Toplam 265      

Meslekv

e Önem 

Sosyal Bilimler 217 134,65 29218,50    

PolisAkademisi/

Askeriye 

48 125,55 6026,50 4850,500 -,745 ,456 

Toplam 265      

Zevk Sosyal Bilimler 217 135,94 29498,00 

PolisAkademisi/

Askeriye 

48 119,73 5747,00 4571,000 -1,327 ,185 

Toplam 265      
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Sosyal bilimler alanından meslek seçecek öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 137.37 ,sıra =  meslek seçiminde Polis 

Akademisi/Askeriye tercih edecek öğrencilerin matematiğe yönelik tutumunun ilgi 

ve sevgi boyutu puanlarından ( )X 113.26sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur [ ]U 4260.50 , p .049 .= =  

Sonuç olarak, öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına göre Fen 

Bilimleri alanında meslek seçmeyi düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

hem toplam hemde alt boyut puanları Sosyal Bilimler alanında, Polis 

Akademisi/Askeriye alanında seçim yapacak olan öğrencilerin puanlarından ve 

meslek seçiminde kararsız olan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur.  Sosyal Bilimler alanında meslek seçecek öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının ilgi ve sevgi boyutu puanları, Polis 

Akademisi/Askeriye alanında seçim yapacak olan öğrencilerin puanlarından daha 

yüksek bulunmuştur. Meslek seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam puan, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu 

puanları Polis Akademisi/Askeriye seçecek öğrencilerin puanlarından daha yüksek 

bulunmuştur. Meslek seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin puanları ile 

Sosyal Bilimler alanından meslek seçecek öğrencilerin puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma yoktur. Başka bir deyişle, Fen Bilimleri alanında meslek 

seçmeyi düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hemde alt 

boyutlar açısından Sosyal Bilimler alanında ve Polis Akademisi/Askeriye alanında 

seçim yapacak olan öğrencilerden ve meslek seçiminde kararsız olan öğrencilerden 

daha olumludur. Sosyal Bilimler alanında meslek seçecek öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları ilgi ve sevgi boyutu açısından Polis Akademisi/Askeriye alanında 

seçim yapacak olan öğrencilerden daha olumludur. Meslek seçimine henüz karar 

vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları toplam, ilgi ve sevgi boyutu, 

korku ve güven boyutu açısından Polis Akademisi/Askeriye seçecek öğrencilerden 

daha olumludur.  
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3.11. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematiğin seçmeyi 

düşündükleri meslekteki yeri ve önemine ilişkin görüşlerine göre farklılaşmakta 

mıdır?   

Öğrencilere seçmeyi düşündükleri mesleklerde matematiğin yeri ve önemi hakkında 

ne düşündükleri sorulmuştur. Alınan yanıtlar kodlanarak kategorize edilmiştir. 

Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre kategoriler ‘mesleğime karar vermedim’, 

‘mesleğimde matematiğin yeri ve önemi yok’, ‘mesleğimde matematiğin yeri ve 

önemini bilmiyorum’, ‘matematik mesleğim için gerekli değil fakat üniversite sınavı 

için gerekli’, ‘matematik mesleğim için gerekli’ şeklindedir. Sırasıyla her bir ifade 

için örnek yanıt Resim1, 2, 3, 4 ve 5’te yer almaktadır.  

‘Mesleğime karar vermedim’ kategorisi içerisinde sırasıyla 11.sınıf kız, 10.sınıf kız 

ve 9.sınıf erkek öğrencilerden alınan örnek yanıtlar Resim1’de gösterilmiştir.  

Resim1. ‘Mesleğime karar vermedim’ Kategorisi Örnek Yanıtlar 
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‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemi yok’ kategorisi içerisinde sırasıyla 11.sınıf 

kız, 9.sınıf kız ve 9.sınıf erkek öğrencilerden alınan örnek yanıtlar Resim2’de 

gösterilmiştir.  

Resim 2. ‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemi yok’ Kategorisi Örnek 

Yanıtlar 
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‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemini bilmiyorum’ kategorisi içerisinde 9.sınıf  

bir kız öğrenciden alınan örnek yanıt Resim3’te gösterilmiştir.  

Resim 3. ‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemini bilmiyorum’ Kategorisi 

Örnek Yanıt 

 

‘Matematik mesleğim için gerekli değil fakat üniversite sınavı için gerekli’, 

kategorisi içerisinde sırasıyla 10.sınıf erkek, 11.sınıf erkek ve 10.sınıf kız  

öğrencilerden alınan örnek yanıtlar  Resim4’te gösterilmiştir. 
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Resim 4. ‘Matematik mesleğim için gerekli değil fakat üniversite sınavı için 

gerekli’ Kategorisi Örnek Yanıtlar 

 

‘Matematik mesleğim için gerekli’ kategorisi içerisinde sırasıyla 9.sınıf kız, 11.sınıf 

erkek ve 10.sınıf erkek öğrencilerden alınan örnek yanıtlar  Resim5’te gösterilmiştir. 



145 

 

Resim 5. ‘Matematik mesleğim için gerekli’ Kategorisi Örnek Yanıtlar 

 

‘Mesleğime karar vermedim’, ‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemi yok’, 

‘Mesleğimde matematiğin yeri ve önemini bilmiyorum’, ‘Matematik mesleğim için 

gerekli değil fakat üniversite sınavı için gerekli’, ‘Matematik mesleğim için gerekli’ 

şeklindeki bu beş kategoriye göre öğrencilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 

39’de sunulmuştur. 
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Tablo39. Öğrencilerin Matematiğin Meslekteki Yerine ve Önemine İlişkin 

Düşüncelerine Yönelik Frekans ve Yüzde Değerleri 

Değişken F % 

 Mesleğime Karar Vermedim 39 6,0 

Yeri ve Önemi Yok 164 25,4 

Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 15,3 

Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 21,2 

Mesleğim için Gerekli 206 31,9 

Toplam 645 100,0 

 

Öğrencilerin %31.9’u meslekleri için matematiği gerekli, %25.4’ü matematiği 

meslekleri için matematiği gereksiz,  %21.2’si matematiği meslekleri için gereksiz 

fakat o mesleğe sahip olabilmek için üniveresite sınavında gerekli bulurken, %15.3’ü 

matematiğin mesleklerindeki yeri ve önemi konusunda fikir sahibi değildir, %6’sı ise 

mesleğine karar vermemiştir. 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin seçmeyi düşündükleri 

mesleklerde matematiğin yeri ve önemine ilişkin görüşlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo40’da sunulmuş olup öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

öğrencilerin seçmeyi düşündükleri mesleklerde matematiğin yeri ve önemine ilişkin 

görüşlerine göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Tablo40. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Öğrencilerin Seçmeyi Düşündükleri Mesleklerde Matematiğin Yeri 

ve Önemine İlişkin Görü şlerine Göre Farklılaşmasına İlişkin Kruskal Wallis 

Testi Sonuçları 

 Matematiğin Meslekteki Yeri 

ve Önemi N S.O.       X² Sd p 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Mesleğe Karar Vermedim 39 278,97    

Yeri ve Önemi Yok 164 210,61    

Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 323,90    

Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 352,78    

Mesleğim için Gerekli 206 400,58 101,057 4 ,000 

Toplam 645     

İlgi 

ve 

Sevgi 

Mesleğe Karar Vermedim 39 282,29    

Yeri ve Önemi Yok 164 215,00    

Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 331,58    

Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 348,91    

Mesleğim için Gerekli 206 395,33 90,910 4 ,000 

Toplam 645     
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 Matematiğin Meslekteki Yeri 

ve Önemi N S.O.       X² Sd p 

Korku 

ve 

Güven 

Mesleğe Karar Vermedim 39 284,04    

Yeri ve Önemi Yok 164 242,86    

Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 307,67    

Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 346,90    

Mesleğim için Gerekli 206 385,65 58,316 4 ,000 

 Toplam 645     

Meslek ve 

Önem 

Mesleğe Karar Vermedim 39 289,19    

Yeri ve Önemi Yok 164 192.60    

 Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 331,57    

 Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 346,28    

 Mesleğim için Gerekli 206 413,62 132,965 4 ,000 

 Toplam 645 
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 Matematiğin Meslekteki Yeri 

ve Önemi N S.O.       X² Sd p 

Zevk Mesleğe Karar Vermedim 39 277,00    

Yeri ve Önemi Yok 164 232,66    

Yerini ve Önemini Bilmiyorum 99 324,32    

Üniversite Sınavı İçin Gerekli 137 360,03    

Mesleğim için Gerekli 206 378,36 64,644 4 ,000 

Toplam 645     

 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanları, matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu, meslek ve önem boyutu, 

zevk boyutu puanları; öğrencilerin seçmeyi düşündükleri mesleklerde matematiğin 

yeri ve önemine ilişkin görüşlerine göre farklılaşmaktadır. Sırasıyla 

2
(4)χ 101.06 , p .000 , = = 

2
(4)χ 90.91 , p .000 , = = 

2
(4)χ 58.32 , p .000 , = = 

2
(4)χ 132.96 , p .000 , = = 

2
(4)χ 64.64 , p .000 = =  . Hangi gruplar arasında fark 

olduğunu tespit etmek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlı fark 

bulunan gruplar rapor edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 

48’de sunulmuştur.  

Mesleğine karar vermeyen öğrencilerin, matematiğin mesleklerindeki yerini ve 

önemini bilmeyen öğrencilerin, meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu 

düşünen öğrencilerin ve matematiğin mesleklerinde gerekli olmadığını fakat 

üniversite sınavında gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları, matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur. 
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Bununla beraber, meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin 

ve mesleklerinde matematiğin gerekli olmadığını fakat üniversite sınavında gerekli 

olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, mesleğine karar 

vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha 

olumlu bulunmuştur. Ayrıca, meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi 

olmadığını fakat üniversite sınavı için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin ve 

matematiğin mesleklerindeki yeri ve önemini bilmeyen öğrencilerin tutumlarından 

daha olumludur. Meslekleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat 

üniversite sınavı için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerle, matematiğin 

mesleklerindeki yeri ve önemini bilmeyen öğrenciler arasında ve meslek seçimine 

karar vermeyen öğrencilerle, matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini 

bilmeyen öğrenciler arasında matematiğe yönelik tutumlar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

Tablo41. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Meslek Seçimine Karar Vermeyen Öğrencilerle Mesleklerinde 

Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Düşünen Öğrencilerin 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki Yeri 

ve Önemi N   S.O.        S.T.       U       z P 

Mat 

TutumT

oplam 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 123,47 4815,50    

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 96,89 15890,50 2360,500 -2,540 ,011 

Toplam 203      
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 Matematiğin 

Meslekteki Yeri 

ve Önemi N   S.O.        S.T.       U       z P 

İlgi 

ve Sevgi 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 123,10 4801,00    

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 96,98 15905,00 2375,000 -2,497 ,013 

Toplam 203      

Korku 

ve 

Güven 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 114,92 4482,00    

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 98,93 16224,00 2694,000 -1,529 ,126 

Toplam 203      

Meslekv

e Önem 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 130,68 5096,50 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 95,18 15609,50 2079,500 -3,395 001 

Toplam 203      

Zevk MesleğeKarar 

Vermedim 

39 116,18 4531,00    

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 98,63 16175,00 2645,000 -1,679 ,093 

Toplam 203      
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Meslek seçimine karar vermemiş olan öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 123.47sıra =  , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 123.10sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 130.68sıra = ; 

mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 96.89sıra = , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 96.98sıra = , meslek ve önem 

boyutu puanlarından ( )X 95.18sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

[ ]U 2360.50 ,  p .011= =  , [ ]U=2375.00 ,  p .013= , [ ]U 2079.00 ,  p .001= = . 

Tablo42. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Meslek Seçimine Karar Vermeyen Öğrencilerle Mesleklerinde 

Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Fakat Üniversite Sınavı İçin Gerekli 

Olduğunu Düşünen Öğrencilerin Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki Yeri ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       Z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 71,14 2774,50    

ÜniversiteSınavı İçin 

Gerekli 

137 93,44 12801,50 1994,500 -2,412 ,016 

Toplam 176      

        



153 

 

 Matematiğin 

Meslekteki Yeri ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       Z P 

İlgive 

Sevgi 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 72,72 2836,00    

ÜniversiteSınavı İçin 

Gerekli 

137 92,99 12740,00 2056,000 -2,194 ,028 

Toplam 176      

Korku 

ve 

Güven 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 74,21 2894,00    

ÜniversiteSınavı İçin 

Gerekli 

137 92,57 12682,00 2114,000 -1,988 ,047 

Toplam 176      

Meslekv

e Önem 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 74,10 2890,00    

ÜniversiteSınavı İçin 

Gerekli 

137 92,60 12686,00 2110,000 -2,004 ,045 

Toplam 176      

Zevk MesleğeKarar 

Vermedim 

39 69,38 2706,00    

ÜniversiteSınavı İçin 

Gerekli 

137 93,94 12870,00 1926,000 -2,659 ,008 

Toplam 176      
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Mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat üniversite sınavı için 

gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik tutum toplam 

puanları ( )X 93.44sıra =  , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu 

puanları ( )X 92.99sıra = , korku ve güven boyutu puanları ( )X 92.57sıra = , meslek 

ve önem boyutu puanları ( )X 92.60sıra = ,  zevk boyutu puanları ( )X 93.94sıra = ; 

meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam 

puanlarından ( )X 71.14sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu 

puanlarından( )X 72.72sıra = , korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 74.21sıra = , 

meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 74.10sıra = ,  zevk boyutu puanlarından 

( )X 69.38sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur [ ]U 1994.50 ,  p .016= =  

, [ ]U 2056.00 ,  p .028= = , [ ]U 2114.00 ,  p .047= = , [ ]U 2110.00 ,  p .045= = ,

[ ]U 1926.00 ,  p .008= = . 
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Tablo43. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Meslek Seçimine Karar Vermeyen Öğrencilerle Matematiğin 

Meslekleri İçin Gerekli Olduğunu Düşünen Öğrencilerin Kar şılaştırılması 

Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki Yeri 

ve Önemi N   S.O.        S.T.       U       Z P 

Mat 

TutumT

oplam 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 81,08 3162,00    

Mesleğimiçin 

Gerekli 

206 130,94 26973,00 2382,000 -4,029 ,000 

Toplam 245      

İlgive 

Sevgi 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 84,08 3279,00    

Mesleğimiçin 

Gerekli 

206 130,37 26856,00 2499,000 -3,743 ,000 

Toplam 245      

Korku 

ve 

Güven 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 88,76 3461,50 

Mesleğimiçin 

Gerekli 

206 129,48 26673,50 2681,500 -3,294 ,001 

Toplam 245      
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 Matematiğin 

Meslekteki Yeri 

ve Önemi N   S.O.        S.T.       U       Z P 

Meslekv

e Önem 

MesleğeKarar 

Vermedim 

39 80,90 3155,00    

Mesleğimiçin 

Gerekli 

206 130,97 26980,00 2375,000 -4,054 ,000 

Toplam 245      

Zevk MesleğeKarar 

Vermedim 

39 88,94 3468,50    

Mesleğimiçin 

Gerekli 

206 129,45 26666,50 2688,500 -3,278 ,001 

Toplam 245      

 

Matematiği mesleği için gerekli bulan öğrencilerin sırasıyla matematiğe yönelik 

tutum toplam puanları ( )X 130.94sıra =  , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi 

boyutu puanları ( )X 130.37sıra = , korku ve güven boyutu puanları ( )X 129.48sıra = , 

meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 130.97sıra = ,  zevk boyutu puanları 

( )X 129.45sıra = ; meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarından ( )X 81.08sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından( )X 84.08sıra = , korku ve güven boyutu puanlarından 

( )X 88.76sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 80.90sıra = ,  zevk boyutu 
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puanlarından ( )X 88.94sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

[ ]U 2382.00 ,  p .000= =  , [ ]U 2499.00 ,  p .000= = , [ ]U 2681.50 ,  p .001= = , 

[ ]U 2375.00 ,  p .000= = ,[ ]U 2688.50 ,  p .001= = . 
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Tablo44. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Mesleklerinde Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Düşünen 

Öğrencilerle Matematiğin Meslekteki Yerini ve Önemini Bilmeyen Öğrencilerin 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri ve Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Mat 

Tutum 

Topla

m 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 115,30 18910,00    

Yeri ve Önemini 

Bilmiyorum 

99 159,66 15806,00 5380,000 -4,582 ,000 

Toplam 263      

İlgi 

ve 

Sevgi 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 114,80 18827,50    

Yeri ve Önemini 

Bilmiyorum 

99 160,49 15888,50 5297,500 -4,721 ,000 

Toplam 263      

Korku 

ve 

Güven 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 122,25 20049,50    

Yeri ve Önemini 

Bilmiyorum 

99 148,15 14666,50 6519,500 -2,676 ,007 

Toplam 263      
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 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri ve Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Meslek

ve 

Önem 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 112,03 18373,50    

Yeri ve Önemini 

Bilmiyorum 

99 165,08 16342,50 4843,500 -5,484 ,000 

Toplam 263      

Zevk Yeri ve Önemi 

Yok 

164 118,43 19422,00    

Yeri ve Önemini 

Bilmiyorum 

99 154,48 15294,00 5892,000 -3,727 ,000 

Toplam 263      

 

Matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini bilmeyen öğrencilerin sırasıyla 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları ( )X 159.66sıra =  , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 160.49sıra = , korku ve güven boyutu 

puanları ( )X 148.15sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 165.08sıra = ,  zevk 

boyutu puanları ( )X 154.48sıra = ; mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi 

olmadığını düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından 

( )X 115.30sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından
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( )X 114.80sıra = , korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 122.25sıra = , meslek ve 

önem boyutu puanlarından ( )X 112.03sıra = ,  zevk boyutu puanlarından 

( )X 118.43sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur [ ]U 5380.00 ,  p .000= =  

, [ ]U 5297.50 ,  p .000= = , [ ]U 6519.50 ,  p .007= = , [ ]U 4843.50 ,  p .000= = ,

[ ]U 5892.00 ,  p .000= = . 

Tablo45. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Mesleklerinde Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Düşünen 

Öğrencilerle Mesleklerinde Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Fakat 

Üniversite Sınavı İçin Gerekli Olduğunu Düşünen Öğrencilerin 

Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N   S.O.      S.T.       U       z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Yeri.ve 

Önemi Yok 

164 119,43 19587,00    

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 188,79 25864,00 6057,000 -4,582 ,000 

Toplam 301      
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 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N   S.O.      S.T.       U       z P 

İlgive 

Sevgi 

Yeri.ve 

Önemi Yok 

164 120,79 19809,50    

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 187,16 25641,50 6279,500 -4,721 ,000 

Toplam 301      

Korkuve 

Güven 

Yeri.ve 

Önemi Yok 

164 128,59 21088,50    

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 177,83 24362,50 7558,500 -2,676 ,000 

Toplam 301      

Meslekve 

Önem 

Yeri.ve 

Önemi Yok 

164 115,23 18897,00    

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 193,82 26554,00 5367,000 -5,484 ,000 

Toplam 301      
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 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N   S.O.      S.T.       U       z P 

Zevk Yeri.ve 

Önemi Yok 

164 124,09 20351,00    

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 183,21 25100,00 6821,000 -3,727 ,000 

Toplam 301      

Matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını fakat üniversite sınavı için 

gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanları 

( )X 188.79sıra =  , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları 

( )X 187.16sıra = , korku ve güven boyutu puanları ( )X 177.83sıra = , meslek ve önem 

boyutu puanları ( )1X 93,82sıra = ,  zevk boyutu puanları ( )X 183.21sıra = ; 

mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 119.43sıra = , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 120.79sıra = , korku ve güven boyutu 

puanlarından ( )X 128.59sıra = , meslek ve önem boyutu puanlarından ( )X 115.23sıra = ,  

zevk boyutu puanlarından ( )X 124.09sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur [ ]U 6057.00 ,  p .000= =  , [ ]U 6279.50 ,  p .000= = , 

[ ]U 7558.50 ,  p .000= = , [ ]U 5367.00 ,  p .000= =
 
, [ ]U 6821.00 ,  p .000= =
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Tablo46. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Mesleklerinde Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Düşünen 

Öğrencilerle Matematiği Meslekleri İçin Gerekli Olduğunu Düşünen 

Öğrencilerin Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       Z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 126,48 20742,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 232,49 47893,00 7212,000 -9,472 ,000 

Toplam 370      

İlgi 

ve 

 Sevgi 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 129,93 21308,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 229,74 47326,50 7778,500 -8,920 ,000 

Toplam 370      

        

        



164 

 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       Z P 

Korku 

ve 

Güven 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 140,59 23057,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 221,25 45577,50 9527,500 -7,211 ,000 

Toplam 370      

Meslek 

ve 

 Önem 

Yeri ve Önemi 

Yok 

164 117,66 19296,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 239,51 49339,00 5766,000 -10,898 ,000 

Toplam 370      

Zevk Yeri ve Önemi 

Yok 

164 139,02 22799,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 222,50 45836,00 9269,000 -7,466 ,000 

Toplam 370      
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Matematiğin meslekleri için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin sırasıyla 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları ( )X 232.49sıra =  , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 229.74sıra = , korku ve güven boyutu 

puanları ( )X 221.25sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 239.51sıra = ,  zevk 

boyutu puanları ( )X 222.50sıra = ; mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi 

olmadığını düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından 

( )X 126.48sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından

( )X 129.93sıra = , korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 140.59sıra = , meslek ve 

önem boyutu puanlarından ( )X 117.66sıra = , zevk boyutu puanlarından 

( )X 139.02sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur [ ]U 7212.00 ,  p .000= =  

[ ]U 7778.50 ,  p .000= = , [ ]U 9527.50 ,  p .000= = , [ ]U 5766.00 ,  p .000= = ,

[ ]U 9269.00 ,  p .000= = . 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Tablo47. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Matematiğin Mesleklerindeki Yerini ve Önemini Bilmeyen 

Öğrencilerle Matematiğin Meslekleri İçin Gerekli Olduğunu Düşünen 

Öğrencilerin Kar şılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri ve Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Yerini.ve 

Önemini 

Bilmiyorum 

99 129,32 12803,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 164,38 33862,00 7853,000 -3,251 ,001 

Toplam 305      

İlgi 

ve 

 Sevgi 

Yerini.ve 

Önemini 

Bilmiyorum 

99 133,51 13217,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 162,37 33447,50 8267,500 -2,677 ,007 

Toplam 305      
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 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri ve Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Korku 

ve 

Güven 

Yerini.ve 

Önemini 

Bilmiyorum 

99 128,14 12686,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 164,95 33979,00 7736,000 -3,416 ,001 

Toplam 305 

 

 

 

   

Meslekv

e Önem 

Yerini.ve 

Önemini 

Bilmiyorum 

99 128,61 12732,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 164,72 33933,00 7782,000 -3,355 ,001 

Toplam 305      

Zevk Yerini.ve 

Önemini 

Bilmiyorum 

99 136,19 13483,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 161,08 33182,00 8533,000 -2,310 ,021 

Toplam 305      
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Matematiğin meslekleri için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin sırasıyla 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları ( )X 164.38sıra =  , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 162.37sıra = , korku ve güven boyutu 

puanları ( )X 164.95sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 164.72sıra = ,  zevk 

boyutu puanları ( )X 161.08sıra = ; matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini 

bilmeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından 

( )X 129.32sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından

( )X 133.51sıra = , korku ve güven boyutu puanlarından ( )X 128.14sıra = , meslek ve 

önem boyutu puanlarından ( )X 128.61sıra = ,  zevk boyutu puanlarından 

( )X 136.19sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur [ ]U 7853.00 ,  p .001= =  

, [ ]U 8267.50 ,  p .007= = , [ ]U 7736.00 ,  p .001= = , [ ]U 7782.00 ,  p .001= = ,

[ ]U 8533.00 ,  p .021= = . 
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Tablo48. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Mesleklerinde Matematiğin Yeri ve Önemi Olmadığını Fakat 

Üniversite Sınavı İçin Gerekli Olduğunu Düşünen Öğrencilerle Matematiğin 

Meslekleri İçin Gerekli Olduğunu Düşünen Öğrencilerin Kar şılaştırılması 

Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri .ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Mat 

Tutum 

Toplam 

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 155,05 21242,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 183,27 37753,50 11789,500 -2,581 ,010 

Toplam 343      

İlgi 

ve 

 Sevgi 

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 154,92 21224,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 183,36 37772,00 11771,000 -2,603 ,009 

Toplam 343      
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 Matematiğin 

Meslekteki 

Yeri ve 

Önemi N      S.O.        S.T.       U       z P 

Korku 

ve 

Güven 

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 159,27 21819,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 180,47 37176,50 12366,500 -1,941 ,052 

Toplam 343      

Meslekv

e Önem 

Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 146,57 20080,00    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 188,91 38916,00 10627,000 -3,881 ,000 

Toplam 343      

Zevk Üniversite 

Sınavıİçin 

Gerekli 

137 166,24 22774,50    

Mesleğimİçin 

Gerekli 

206 175,83 36221,50 13321,500 -,879 ,379 

Toplam 343      
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Matematiğin meslekleri için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin sırasıyla 

matematiğe yönelik tutum toplam puanları ( )X 183.27sıra =  , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanları ( )X 183.36sıra = , meslek ve önem boyutu 

puanları ( )X 188.91sıra = ; mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat 

üniversite sınavı için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutum toplam puanlarından ( )X 155.05sıra = , matematiğe yönelik tutumunun ilgi ve 

sevgi boyutu puanlarından( )X 154.92sıra = , meslek ve önem boyutu puanlarından 

( )X 146.57sıra =  anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

[ ]U 11789.50 ,  p .010= =  , [ ]U=11771.00 ,  p .009= , [ ]U 10627.00 ,  p .000= = . 

Sonuç olarak, matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini bilmeyen öğrencilerin, 

meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin ve matematiğin 

mesleklerinde gerekli olmadığını fakat üniversite sınavında gerekli olduğunu 

düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem de tüm alt 

boyutlar açısından, matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu 

bulunmuştur. 

Mesleğine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam 

hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu açısından matematiğin 

mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerden anlamlı düzeyde 

daha olumlu bulunmuştur.  
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Meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin ve mesleklerinde 

matematiğin gerekli olmadığını fakat üniversite sınavında gerekli olduğunu düşünen 

öğrencilerin hem toplam hem de tüm alt boyutlar açısından matematiğe yönelik 

tutumları mesleğine karar vermeyen öğrencilerden anlamlı düzeyde daha olumlu 

bulunmuştur.  

Meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları hem toplam hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu 

açısından mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat üniversite 

sınavı için gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin tutumlarından daha olumludur. 

Meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları hem toplam hem de tüm alt boyutlar açısından matematiğin 

mesleklerindeki yeri ve önemini bilmeyen öğrencilerin tutumlarından daha 

olumludur. 

Meslekleklerinde matematiğin yeri olmadığını fakat üniversite sınavı için gerekli 

olduğunu düşünen öğrencilerle matematiğin mesleklerindeki yeri ve önemini 

bilmeyen öğrenciler arasında ve meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerle 

matematiğin mesleklerindeki yerini bilmeyen öğrenciler arasında matematiğe 

yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

Bundan sonraki aşamada, derinlemesine bilgilere ulaşılması, öğrencilerin alternatif 

görüşlerinin açığa çıkarılması ve tutumun geçmiş perspektifindeki yerinin 

anlaşılması amacıyla matematik ile ilgili akıllarına gelen ilk anıları sorulmuştur. 

Alınan yanıtlar kodlanarak kategorize edilmiş, elde edilen niceliksel veriler 

istatistiksel analize tabi tutulmuştur. 
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3.12. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematikle ilgili yaşanan 

olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklılaşmakta mıdır?   

Öğrencilerin matematiğe ilişkin akıllarına gelen ilk anıları olumlu ve olumsuz anılar 

şeklinde kategorize edilmiştir. Matematik dersine yönelik başarılar, başarının 

neticesinde alınan ödüller, alınan yüksek notlar, matematik öğretmeni ile olumlu 

ili şkiler olumlu anı kategorisine dahil edilirken, matematik dersine yönelik 

başarısızlıklar, cezalar, alınan düşük notlar, matematik öğretmeni ile olumsuz 

ili şkiler olumsuz anı kategorisine dahil edilmiştir. Olumlu anı kategorisine ait 

sırasıyla 10.sınıf kız, 10.sınıf kız, 10.sınıf erkek ve 9.sınıf kız öğrencilerden alınan 

örnek yanıtlar Resim 6’ da, olumsuz anı kategorisine ait sırasıyla 10.sınıf erkek, 

10.sınıf kız, 9.sınıf erkek ve 10.sınıf erkek öğrencilerden alınan örnek yanıtlar Resim 

7’de sunulmuştur. 
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Resim 6. Olumlu Anı Kategorisi Örnek Yanıtlar 

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi olumlu anı söz konusu olduğunda yüksek notlar, 

öğretmenin devamlılığı ve dersi sevdirmesi sonucu yüksek not alma deneyimi, 

arkadaşların başarıyı takdir etmesi, öğretmenin öğrenciyi gözlemlemesi ve yardım 

talebini uygun şekilde yanıtlaması yer alabilmektedir ki bu ifadeler öğretimin niteliği 

ile yakından ilgilidir. 
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Resim 7. Olumsuz Anı Kategorisi Örnek Yanıtlar 

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi olumsuz anı söz konusu olduğunda ise alınan 

düşük notlar, yaşanan başarısızlıklar, öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları, 

arkadaşların ve öğretmenlerin başarısızlığa yönelik acımasız tepki ve olumsuz 

eleştirileri yer alabilmektedir ki bu ifadeler de öğretimin niteliği ile yakından 

ilgilidir.  

 

 

 

 

 



176 

 

 

Bu ifadelerin niceliksel analizine dair bulgularla devam edilmiştir. Olumlu ya da 

olumsuz kategorilerine göre öğrencilerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 49’da 

sunulmuştur. 

Tablo49. Öğrencilerin Matematikle İlgili Akıllarına Gelen İlk Anılarının 

Olumlu ya da Olumsuz Olmasına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri  

Değişken F % 

 Olumlu 272 42,2 

Olumsuz 198 30,7 

Anı Yok 175 27,1 

Toplam 645 100,0 

 

Öğrencilerin % 42.2’si  matematiğe yönelik olumlu bir anıya sahipken, %30.7’si 

olumsuz bir anıya sahip, %27.1’i  ise anı belirtmemiştir.  

Bu bulgular ışığında, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz bir anısı olup olmamasına göre 

farklılaşmasını test etmek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo50’de sunulmuş olup öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları öğrencilerin 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz bir anı yaşayıp yaşamamasına göre 

farklılaşmakta olup bu farklılaşmanın anlamlı düzeyde olumlu anı yaşayan 

öğrenciler lehine olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Tablo50. Matematiğe Yönelik Tutum Toplam Puanları ve Alt Boyut 

Puanlarının Matematikle ilgili Anın Olumlu ya da Ol umsuz Olma Durumuna 

Göre Karşılaştırılması Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Anı N S.O.  S.T. U z P 

MatTutumToplam  Olumlu 272 273,00 74255,50    

Olumsuz 198 183,99 36429,50 16728,500 -7,016 ,000 

Toplam 470      

İlgiveSevgi Olumlu 272 270,96 73701,50    

Olumsuz 198 186,79 36983,50 17282,500 -6,637 ,000 

Toplam 470      

KorkuveGüven Olumlu 272 271,92 73961,00    

Olumsuz 198 185,47 36724,00 17023,000 -6,817 ,000 

Toplam 470      

MeslekveÖnem Olumlu 272 264,40 71917,00    

Olumsuz 198 195,80 38768,00 19067,000 -5,413 ,000 

Toplam 470      

Zevk Olumlu 272 267,96 72884,00    

Olumsuz 198 190,91 37801,00 18100,000 -6,077 ,000 

Toplam 470      
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Matematiğe yönelik olumlu bir anısı olan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

matematiğe yönelik olumsuz bir anısı olan öğrencilerin puanlarından daha yüksektir. 

Öyle ki, Matematiğe ilişkin olumlu bir anısı olan öğrencilerin sırasıyla matematiğe 

yönelik tutum toplam puanları ( )X 273.00sıra =  , matematiğe yönelik tutumunun ilgi 

ve sevgi boyutu puanları ( )X 270.96sıra = , korku ve güven boyutu puanları 

( )X 271.92sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 264.40sıra = ,  zevk boyutu 

puanları ( )X 267.96sıra = ; matematiğe ilişkin olumsuz bir anısı bulunan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum toplam puanlarından ( )X 183.99sıra = , matematiğe yönelik 

tutumunun ilgi ve sevgi boyutu puanlarından( )X 186.79sıra = , korku ve güven boyutu 

puanlarından ( )X 185.47sıra = , meslek ve önem boyutu puanları ( )X 195.80sıra = ,  

zevk boyutu puanlarından ( )X 190.91sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur

[ ]U 16728.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 17282.50 ,  p .000 ,= = [ ]U 17023.00 ,  p .000= = , 

[ ]U 19067.00 ,  p .000= = ,[ ]U 18100.00 ,  p .000= = . 

Başka bir deyişle, matematikle ilgili olumlu bir anı belirten öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları, olumsuz bir anı belirten öğrencilerin tutumlarından anlamlı 

düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda daha ayrıntılı bir fikir 

sahibi olabilmek için, öğrencilerin matematiğe ilişkin akıllarına gelen ilk anıları bu 

anıda rol oynayan en etkili kişiye göre kategorilendirilmiştir. Bu kategoriler 

‘Öğrenci’, ‘Öğretmen’ ‘Diğer’ ve ‘Anı Yok’ şeklindedir. Yaşanan anıda rol oynayan 

en etkili kişi öğrencinin kendisi ise bu anı ‘Öğrenci’ kategorisine dahil edilmiştir. 

Yaşanan anıda rol oynayan en etkili kişi öğretmen ise bu anı ‘Öğretmen’ 

kategorisine dahil edilmiştir. Yaşanan anıda rol oynayan en etkili kişi ne öğrenci ne 

de öğretmen ise bu anı ‘Diğer’ kategorisine dahil edilmiştir. Eğer anı belirtilmemiş 

ise bu durum ‘Anı Yok’ kategorisine dahil edilmiştir. 
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‘Öğretmen’ kategorisine dahil edilmiş sırasıyla 10.sınıf erkek, 11.sınıf kız ve 10.sınıf 

kız öğrencilerden alınan olumlu anı örnek yanıtları Resim8’de, sırasıyla 11.sınıf 

erkek, 10.sınıf kız ve 10.sınıf kız öğrencilerden alınan olumsuz anı örnek yanıtları 

Resim 9’da sunulmuştur. 

Resim 8. ‘Öğretmen’ Kategorisi Olumlu Anı Örnek Yanıtlar

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi öğretmenin rol aldığı olumlu anılar söz konusu 

olduğunda başarının ödüllendirilmesi, sınıf dışı ek çalışmalarla eksikliklerin 

giderilmesi, dersin amaçlarının ve içeriğinin anlamdırılarak açıklanması yer 

alabilmektedir ki bu ifadeler öğretim hizmeti niteliğinin ana öğeleri olan işaretler, 

katılma, pekiştirme ve dönüt-düzeltme sistemi ile yakından ilgilidir. 
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Resim 9. ‘Öğretmen’ Kategorisi Olumsuz Anı Örnek Yanıtlar 

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi öğretmenin rol aldığı olumsuz anılar söz konusu 

olduğunda öğretmenin adaletsiz sınıf yönetimi, öğretmenin uzmanlık alanında 

yetersizliği, uygunsuz ceza yöntemlerinin kullanılması yer alabilmektedir ki bu 

ifadeler de öğretim hizmeti niteliği ile yakından ilgilidir. 
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‘Öğrenci’ kategorisine dahil edilmiş sırasıyla 10.sınıf kız, 11.sınıf erkek ve 11.sınıf 

kız öğrencilerden alınan olumlu anı örnek yanıtları Resim 10’da, sırasıyla 11.sınıf 

kız, 9.sınıf kız ve 10.sınıf erkek öğrencilerden alınan olumsuz anı örnek yanıtları 

Resim 11’de sunulmuştur.  

Resim 10. ‘Öğrenci’ Kategorisi Olumlu Anı Örnek Yanıtlar 

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi öğrencinin rol aldığı olumlu anılar söz konusu 

olduğunda alınan yüksek notlar, başarı deneyimleri yaşamak ve bu başarının 

arkadaşlar tarafından ve öğretmen tarafından fark edilmesi ve takdir edilmesi ile 

kendine yönelik başarılı olabileceği inancının pekişmesi, öğrenmeyle elde edilen 

yeterlilik duygusu yer alabilmektedir.  
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Resim 11. ‘Öğrenci’ Kategorisi Olumsuz Anı Örnek Yanıtlar 

 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi öğrencinin rol aldığı olumsuz anılar söz konusu 

olduğunda düşük notlar almak, başarısızlık deneyimleriyle sıklıkla karşılaşmak ve 

bunun neticesinde de sürekli hayal kırıklıkları yaşamak, kendine yönelik yeterlik 

inancının zayıf olması yer alabilmektedir.  

Bundan sonraki aşamada, yukarıdaki ifadelerin niceliksel analizine dair bulgularla 

devam edilmiştir. Öğrencinin matematikle ilgili anısının olumlu veya olumsuz olma 

durumuna göre bu anıda etkili olan kişiye ilişkin frekans ve yüzde değerleri 

Tablo51’da sunulmuştur. 
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Tablo51. Öğrencinin matematikle ilgili anısının olumlu veya olumsuz olma 

durumuna göre bu anıda etkili olan kişiye ilişkin frekans ve yüzde değerleri 

 

Değiken 

 

F 

 

% 

Olumlu Anıda 

Etkili Olan Ki şi 

  

 

 

Öğretmen 

 

98 

 

36 

Öğrenci 171 62.9 

Diğer 3 1.1 

Olumsuz Anıda   

Etkili Olan Ki şi   

 

Öğretmen 

 

79 

 

39.9 

Öğrenci 114 57.6 

Diğer 5 2.5 

 

Öğrencilerin matematikle ilgili olumlu anılarında en etkili kişi %62.9 kendileri, %36 

öğretmenleri, %1.1 ise diğer kişilerdir. Matematikle ilgili olumsuz anılarında ise en 

etkili kişi %57.6 kendileri, %39.9 öğretmenleri, %2.5 diğer kişilerdir. 
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Sonuç olarak, matematikle ilgili olumlu bir anı belirten öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları hem toplam hem de alt boyutlar açısından olumsuz bir anı belirten 

öğrencilerden anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin olumlu veya 

olumsuz anılarında rol oynayan en önemli etkiye sahip kişi öncelikle kendileri sonra 

öğretmenleridir. 

Buraya kadar olan kısımda, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile akademik 

özyeterlik algıları arasındaki ilişkiler ile, yine öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumlarının algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına, okul türüne, sınıf 

düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslerine, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden ders 

alma süresine (yıl bazında), özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme 

durumuna, matematik dersini sevip sevmemeye, seçilmesi düşünülen meslek 

gruplarına, matematiğin meslekteki yerine ilişkin görüşlerine, matematikle ilgili 

yaşadıkları olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklılaşması incelenmiştir. 

Analizlerin son aşamasında ise matematik başarısının tutumun davranışsal yönü ve 

aynı zamanda öğrenmenin bir sonucu olduğu düşünülerek, öğrenme düzeyinde 

önemli etkiye sahip olduğu literatür bilgisi ile desteklenen matematiğe yönelik 

tutum, akademik özyeterlik algısı ve öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları 

unsurlarının her biri matematik başarısı açısından incelenmiştir. Bu çerçevede, 

matematik başarısının, matematiğe yönelik tutumla ve akademik özyeterlik algısı ile 

ili şkisi ve matematik başarısının öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışlarına 

göre farklılaşması incelenmiştir. 
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3.13.  Matematik başarısı ile öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

arasında anlamlı ilişkiler var mıdır?  

Öğrencilerin matematik başarı notları ile matematiğe yönelik tutumları arasında 

anlamlı ilişkiler olup olmadığını test etmek için Spearman Korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo52’de sunulmuş olup matematik başarısı ile 

matematiğe yönelik tutum arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo52. Öğrencilerin Matematik Başarı Notları ile Matematiğe Yönelik Tutum 

Toplam Puanları ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişkiye İlişkin Spearman 

Korelasyon Testi Sonuçları 

 

Değişken  1    2     3        4    5    6 

       

1  Karnenotu R   1      

P       

N   645      

2  Matematik    

TutumToplam 

 

 

 

 

r 

 

,627**  

 

1 

    

p ,000      

N   645 645     
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Değişken  1    2     3        4    5    6 

        

3  İlgiveSevgi r ,599**  ,958**   1    

p ,000 ,000     

N  645 645  645    

4..Korkuve 

Güven 

r ,635**  ,885**  ,801**    1   

p ,000 ,000 ,000    

N  645 645  645  645   

5  Meslekve 

Önem 

r ,369**  ,781**  ,705**  ,541**  1  

p ,000 ,000 ,000 ,000   

N  645 645  645  645 645  

6  Zevk r ,558**  ,891**  ,811**  ,740**  ,642**  1 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N  645  645  645  645  645 645 

 

**. p< .01 

Öğrencilerin matematik başarı notları ile matematiğe yönelik tutumları arasında hem 

toplam puan hem de alt boyut puanları açısından pozitif yönde orta düzeyde anlamlı 

bir ili şki vardır. Sırasıyla ( r= .63 , p=.000),  (r = .60, p = .000), ( r = .63 , p = . 000),  

( r = .37 , p = .000), ( r = .56 , p = . 000).  
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3.14. Matematik başarısı ile öğrencilerin akademik özyeterlik algıları arasında 

anlamlı ili şkiler var mıdır?  

Öğrencilerin matematik başarıları ile akademik özyeterlikleri arasında anlamlı 

ili şkiler olup olmadığını test etmek için Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo53’te sunulmuş olup matematik başarısı ile akademik 

özyeterlik algısının anlamlı düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo53. Öğrencilerin Matematik Başarı Notları ile Akademik Özyeterlik Algı 

Puanları Arasındaki İlişkiye İlişkin Spearman Korelasyon Testi Sonuçları 

 

Değişken  1 2 

1 Karnenotu R 1  

P   

N  645  

2Akademik 

Özyeterlik 

R ,345**  1 

P ,000  

N  645 645 

 

**. p<0.01 

Öğrencilerin matematik başarıları ile akademik özyeterlik algıları arasında pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır ( r= .34 , p=.000).  
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3.15. Matematik başarısı öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

Matematik başarısı açısından öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmen 

davranışlarını değerlendirmek için kullanılan Öğrencilerin Algıladıkları Matematik 

Öğretmeni Davranışları anketinin her bir maddesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61’ de 

sunulmuştur. Olumlu anket ifadelerine katılmak ve olumsuz anket ifadelerine 

katılmamak matematik öğretmenine yönelik olumlu algıya, olumlu ifadelere 

katılmamak ve olumsuz ifadelere katılmak ise matematik öğretmenine yönelik 

olumsuz algıya işaret etmektedir. Öğrencilerin matematik başarılarının belirtilen 

anket ifadelerine katılıp katılmamalarına göre farklılaşması sırasıyla incelenmiştir.  

Öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışları anketi ile ilişkili olumlu 

ifadelere katılan ve olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin matematik başarıları 

daha yüksek iken, olumsuz ifadelere katılan ve olumlu ifadelere katılmayan 

öğrencilerin matematik başarıları daha düşük bulunmuştur. Dolayısıyla öğretmenini 

olumlu algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha yüksek bulunurken, 

olumsuz algılayan öğrencilerin matematik başarısı daha düşük bulunmuştur.  
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3.15.1. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Matematik konu 

ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir şekilde anlatır’  ifadesine katılıp ve 

katılmamalarına göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin işaret boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir şekilde 

anlatır’ olumlu ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının 

farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 54’de sunulmuştur.   

Tablo54. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Matematik 

Konu ve Kavramlarını Açık ve Anlaşılır Bir Şekilde Anlatır’ İfadesine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Matematik konu ve 

kavramlarını açık ve 

anlaşılır bir şekilde 

anlatır. N S.O. S.T. U z P 

 

 

 

Katılmıyorum 63 201,85 12716,50    

Katılıyorum 507 295,89 150018,50 10700,50   -4,381    ,000 

Total 570      

‘Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır bir biçimde anlatır.’  ifadesine 

katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark 

vardır [ ]10700.50U  ,  p .000= = Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan 

öğrencilerin matematik başarıları ( )X 295.89sıra = ,bu ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematik başarlarından( )X 201.85sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur.  
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3.15.2. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Pek çok formülü 

ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ ifadesine katılıp ve 

katılmamalarına göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin işaret boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ 

olumsuz ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının 

farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 55’de sunulmuştur.   

Tablo55. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Pek çok 

formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ İfadesine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Pek çok formülü ve 

kavramı 

ezberlememiz 

gerektiğini söyler  N    S.O.     S.T       U z P 

 Katılmıyorum 222 291,24 64655,50    

Katılıyorum 304 243,24 73945,50 27585,500 -3,660 ,000 

Total 526      

‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’ ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır

[ ]27585.50U  ,  p .000= = Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematik başarıları ( )2X 91.24sıra = , bu olumsuz ifadeye katılan 

öğrencilerin matematik başarlarından( )2X 43.24sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur.  
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3.15.3. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Bizleri soru 

sormamız için teşvik eder.’ ifadesine katılıp ve katılmamalarına göre 

farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin katılma boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’olumlu ifadesine katılan 

ve katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının farklılaşmasının analiz edilmesi 

amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 56’da 

sunulmuştur.   

Tablo56. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Bizleri soru 

sormamız için teşvik eder.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Bizleri soru 

sormamız için 

teşvik eder N S.O.      S.T.        U    z    p 

 Katılmıyorum 111 227,14 25212,00    

Katılıyorum 437 286,53 125214,00 18996,000 -3,613 ,000 

Total 548      

‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’ ifadesine katılan ve katılmayan 

öğrencilerin matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır

[ ]18996.00U  ,  p .000= =  . Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan öğrencilerin 

matematik başarıları ( )2X 86.53sıra = ,bu ifadeye katılmayan öğrencilerin matematik 

başarlarından( )2X 27.14sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.15.4. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Dersi belli bir grup 

öğrenciyle işler.’katılıp ve katılmamalarına göre farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin katılma boyutuna karşılık 

geldiği düşünülen ‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler.’ olumsuz ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının farklılaşmasının analiz edilmesi 

amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 57’de 

sunulmuştur.   

Tablo57. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Dersi belli 

bir grup öğrenciyle işler.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Dersi belli bir grup 

öğrenciyle işler N S.O. S.T.       U z p 

 Katılmıyorum 423 296,10 125251,50    

Katılıyorum 146 252,83 36913,50 26182,500 -2,807 ,005 

Total 569      

 

‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler.’ ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin 

matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır[ ]26182.50U  ,  p .005= =  . 

Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematik başarıları 

( )2X 96.10sıra = , bu ifadeye katılan öğrencilerin matematik başarlarından

( )2X 52.83sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.15.5. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Ö ğrenme 

ortamında bizi cesaretlendirir.’ katılıp ve katılmamalarına göre farklılaşmakta 

mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin pekiştirme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.’ olumlu 

ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının farklılaşmasının 

analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo 58’de sunulmuştur.   

Tablo58. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Öğrenme 

ortamında bizi cesaretlendirir.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre 

Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Öğrenme 

ortamında bizi 

cesaretlendirir N   S.O.      S.T.         U          z p 

 Katılmıyorum 115  217,35   24995,00    

Katılıyorum 402  270,92   108908,00 18325,000     -3,476   ,001 

Total 517      

‘Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir.’ katılan ve katılmayan öğrencilerin 

matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır[ ]18325.00U  ,  p .001= =  .
 

Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan öğrencilerin matematik başarıları 

( )2X 70.92sıra = ,bu ifadeye katılmayan öğrencilerin matematik başarlarından

( )2X 17.35sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 
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3.15.6. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Ödülden çok ceza 

kullanır.’ katılıp ve katılmamalarına göre farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin pekiştirme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Ödülden çok ceza kullanır.’ olumsuz ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının farklılaşmasının analiz edilmesi 

amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 59’da 

sunulmuştur.   

Tablo59. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Ödülden 

çok ceza kullanır.’ İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının 

İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Ödüldençok 

ceza kullanır N S.O. S.T.       U z P 

 Katılmıyorum 530 300,68 159360,00    

Katılıyorum 56 225,55 12631,00 11035,000 -3,235 ,001 

Total 586      

‘Ödülden çok ceza kullanır.’ ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik 

başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır[ ]11035.00U ,  p .001= =  . Öğretmene 

ili şkin bu olumsuz ifadeye katılmayan öğrencilerin matematik başarıları 

( )3X 00.68sıra = , bu ifadeye katılan öğrencilerin matematik başarlarından

( )2X 25.55sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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3.15.7. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Tüm öğrencilerin 

konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar.’ katılıp ve 

katılmamalarına göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin dönüt-düzeltme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak 

yeni konuya başlar.’ olumlu ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik 

başarılarının farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 60’da sunulmuştur.   

Tablo60. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin ‘Tüm 

öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar.’ 

İfadesine Katılıp Katılmamalarına Göre Farklılaşmasının İncelenmesi Mann-

Whitney U Testi 

 Tüm öğrencilerin 

konuyu 

öğrendiklerinden 

emin olarak yeni 

konuya başlar N S.O. S.T. U Z P 

 Katılmıyorum 165 213,13 35166,00    

Katılıyorum 317 256,27 81237,00 21471,000 -3,305 ,001 

Total 482      

‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar.’ 

katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark 

vardır [ ]21471.00U  ,  p .001= =  .Öğretmene ilişkin bu olumlu ifadeye katılan 

öğrencilerin matematik başarıları ( )256 ,27X .sıra = bu ifadeye katılmayan 
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öğrencilerin matematik başarlarından( )2X 13.13sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur. 
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3.15.8. Öğrencilerin matematik başarıları öğretmenleri için ‘Matematiksel 

yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ katılıp ve katılmamalarına göre 

farklıla şmakta mıdır?  

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen davranışları anketinin dönüt-düzeltme boyutuna 

karşılık geldiği düşünülen ‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’  

olumsuz ifadesine katılan ve katılmayan öğrencilerin matematik başarılarının 

farklılaşmasının analiz edilmesi amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 61’de sunulmuştur.   

Tablo61. Öğrencilerin Matematik Başarılarının Öğretmenleri İçin 

‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ İfadesine Katılıp 

Katılmamalarına Göre Farklıla şmasının İncelenmesi Mann-Whitney U Testi 

 Matematiksel 

yanlışlar 

yapıldığında çok 

sert eleştirir N S.O. S.T.      U     z        P 

 Katılmıyorum 490 290,12 142158,50    

Katılıyorum 77 245,06 18869,50 15866,500 -2,300    ,021 

Total 567      

‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’  ifadesine katılan ve 

katılmayan öğrencilerin matematik başarı notları arasında anlamlı bir fark vardır

[ ]15866.50U  ,  p .021= =  .Öğretmene ilişkin bu olumsuz ifadeye katılmayan 

öğrencilerin matematik başarıları ( )2X 90.12sıra = , bu ifadeye katılan öğrencilerin 

matematik başarlarından( )2X 45.06sıra = anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.  
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Sonuç olarak, öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışları anketi ile 

ili şkili olumlu ifadelere katılan ve olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin 

matematik başarıları daha yüksek iken, olumsuz ifadelere katılan ve olumlu ifadelere 

katılmayan öğrencilerin matematik başarıları daha düşük bulunmuştur. Dolayısıyla 

öğretmenini olumlu algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha yüksek iken, 

öğretmenlerini olumsuz algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha düşük 

olarak gözlenmiştir. 

Yapılan tüm analizler neticesinde özetle, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

ile akademik özyeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu, 

matematiğe yönelik tutumun öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarına, okul türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı 

matematik öğretmeninden ders alma süresine, özel matematik dersi alma veya 

dershaneye devam etme durumuna, matematik dersini sevip sevmemeye, seçilmesi 

düşünülen meslek gruplarına, matematiğin meslekteki yerine ilişkin görüşlere, 

matematikle ilgili yaşanan olumlu ya da olumsuz anılara göre farklılaşmakta olduğu, 

öğrencilerin matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutumları ve akademik 

özyeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu, matematik 

başarısının öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına göre 

farklılaşmakta olduğu bulgularına ulaşılmıştır.  
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IV. BÖLÜM 

YORUM 

Bu bölümünde araştırma sonucunda elde edilen bulguların yorumuna yer verilmiştir. 

Elde edilen bulgular araştırmanın amaçları çerçevesinde yorumlanmıştır.  

4.1. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumu ile öğrencilerin akademik 

özyeterlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesine dair bulguların yorumu 

Literatür bilgisi temel alınarak öğrenme düzeyi üzerinde etkili olduğu bilinen 

matematiğe yönelik tutum ve akademik özyeterlik algısı değişkenlerinin birbiri ile 

ili şkili olabileceği varsayımından yola çıkılmıştı. Yapılan araştırma sonucunda bu 

varsayımın doğrulandığı görülmektedir. Öyle ki, öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları ile akademik özyeterlikleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

ili şki bulunmuştur. Bugüne kadar yapılan araştırmalarla da matematiğe yönelik 

tutumla matematik özyeterlik algısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu 

ortaya konulmuştur (Hackett ve Betz, 1989; Nicolaidou ve Philippou, 2003; Yağmur, 

2012). Bu çalışmada genel anlamda akademik özyeterlik algısının özel bir alana 

yönelik tutumla ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. 

Matematiğe yönelik tutum ile akademik özyeterlik algısı arasındaki ilişki pek çok 

koşula ve nedene bağlı olabilir. Bir konu alanında olumlu veya olumsuz tutuma 

sahip olmak o konu alanında yapılacak olan çalışmalarda istekliliği ve gayreti 

belirleyebilmekte bu da beraberinde başarı ya da başarısızlığı getirebilmektedir 

(Singh, Graville ve Dika, 2002; Hammouri, 2004).  Örneğin, bir konu alanında 

başarılı olabildiğini deneyimleyen bir öğrencinin kendine yönelik başarılı olabileceği 

inancı artar (Bandura, 1997).  Ayrıca, öğrencinin akademik bir konu alanında 

başarılı olabileceğine ilişkin inancı; yani akademik özyeterlik algısı onun bu konu 

alanında istekliliğini ve gayret göstermesini de etkileyebilmekte dolayısıyla bu da 

beraberinde başarıyı ya da başarısızlığı getirebilmektedir (Bandura, 1997; Schunk, 

2011).  Belirli bir alanda sahip olunan başarılar ve olumlu deneyimler o alana karşı 
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olumlu tutum gelişimine, başarısızlıklar ve olumsuz deneyimler de olumsuz tutum 

gelişimine neden olabilir. Araştırmanın açık uçlu soruları ile elde edilen yanıtlarda 

bu varsayımı destekler niteliktedir. Öyle ki, öğrencilerin etkili rol aldığı matematiğe 

ili şkin olumlu anı kapsamında öğrenciler yüksek notlar almaktan, öğrenmeyle elde 

edilen yeterlilik duygusundan, başarılarının arkadaşlar ve öğretmen tarafından takdir 

edilmesinden duydukları memnuniyetten, başarının ödüllendirilmesinden söz 

etmekte; olumsuz anı kapsamında ise düşük notlar almaktan, yaşanan 

başarısızlıklardan, kendilerini matematik alanında yetersiz hissettiklerinden ve bu 

alanda başarılı olmaya yönelik inançlarının zayıflığından söz etmektedirler. Bu 

yanıtlara yönelik analiz sonuçları da matematikle ilgili olumlu anı belirten 

öğrencilerin olumsuz anı belirten öğrencilere göre matematiğe yönelik tutumlarının 

daha olumlu olduğunu göstermektedir.   

Bununla ilişkili olarak öğretmenler başarısız öğrencileri için başarılı olabilecekleri 

bir konu ya da etkinliği bularak, öğrencinin başarması ve bu başarıyı arkadaşlarıyla 

paylaşması için onu destekleyebilir, öğrencinin başarısını takdir ederek, öğrencinin 

başarma duygusunun tadını alarak olumlu deneyimler yaşamasına olanak 

tanıyabilirler. Başarılmış eylem öğrenciyi yeni başarılar için de güdülemiş olacaktır 

(Yavuzer, 2004). Olumlu okul yaşantıları hem olumlu tutum gelişimini hem de 

yüksek akademik özyeterlik algısı gelişimini desteklemektedir (Bloom, 2012). 
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4.2. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının algıladıkları matematik 

öğretmeni davranışlarına göre farklılaşmasının incelenmesine dair bulguların 

yorumu  

Matematik öğretmeni davranışları ile ilgili ‘ Matematik konu ve kavramlarını açık ve 

anlaşılır bir biçimde anlatır.’, ‘ ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’, ‘Öğrenme 

ortamında bizleri cesaretlendirir.’, ‘Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin 

olarak yeni konuya başlar’ şeklindeki öğretmene yönelik olumlu ifadelere katılan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem de alt boyutlar (ilgi ve 

sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk) açısından, bu ifadelere katılmayan 

öğrencilere kıyasla daha olumlu bulunmuştur. Benzer şekilde ‘Pek çok formülü ve 

kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler.’, ‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler.’, 

Ödülden çok ceza kullanır.’, ‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ 

şeklindeki öğretmene yönelik olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları hem toplam hem de alt boyutlar açısından, bu ifadelere katılan 

öğrencilere göre daha olumlu olarak tespit edilmiştir.  

Matematik öğretmeni davranışları ile ilgili olumlu ifadelere katılan öğrenciler ve 

olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin matematik öğretmenlerini olumlu;  

matematik öğretmen davranışları ile ilgili olumsuz ifadelere katılan öğrenciler ve 

olumlu ifadelere katılmayan öğrencilerin öğretmenlerini olumsuz algıladığı 

düşünülerek bir genelleme yapılacak olursa, matematik öğretmenini olumlu 

algılayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu 

sonucuna ulaşılabilir. 

Bu sonucun olası nedeni öğretmenlerini olumlu algılayan öğrencilerin akademik 

başarılarının daha yüksek olması ve başarı ile tutum arasındaki karşılıklı pozitif 

anlamlı ilişkinin varlığı olabilir (Akkoyunlu, 2003; Baykul, 1990; Bloom, 1976; 

Jones and Jones, 2012; Ma, 1997; Elçi, 2002; Özler, 1998).   
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Bloom’un öğretim hizmeti niteliklerinde de belirttiği gibi bir öğretmenin öğrenme-

öğretme ortamında dersin amaç ve içeriği konusunda öğrenciyi bilgilendirmesi, 

öğrencilerin derse katılmasını sağlaması, uygun pekiştireçler kullanması, dönüt-

düzeltme sistemini etkin olarak kullanması gerekir. Öğretmenin sınıf içindeki bu 

davranışları öğrenci başarısına etki eder. Başarı ya da başarısızlık yaşantıları da 

öğrencinin o konu alanına ilişkin olumu ya da olumsuz tutum geliştirmesine neden 

olur (Bloom, 2012; Sönmez, 2007). Dolayısıyla bu durum öğretmen davranışları ile 

tutum arasındaki ilişkinin bir açıklaması olabilir.  

Araştırmanın açık uçlu sorularından elde edilen yanıtlarda ise öğrenciler, öğretmenin 

rol aldığı olumlu anılar söz konusu olduğunda, dersin amaçlarının ve içeriğinin 

anlamdırılarak açıklanması, başarının ödüllendirilmesi, sınıf dışı ek çalışmalarla 

eksikliklerin giderilmesi; öğretmenin rol aldığı olumsuz anılar söz konusu olduğunda 

öğretmenin uzmanlık alanındaki yetersizliği, adaletsiz sınıf yönetimi, uygunsuz ceza 

yöntemlerinin kullanılmasından söz etmektedirler ki olumlu anı belirten öğrencilerin, 

olumsuz anı belirten öğrencilere göre matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu 

bulunmuştur. Bu bulgular matematik öğretmenini olumlu algılayan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının matematik öğretmenini olumsuz algılayan 

öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucu ile de paralellik göstermektedir.  

Şentürk (2010), beşinci sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmada öğretmeninden 

memnun olan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının daha olumlu 

olduğunu belirtmiştir. Koca (2011) ise sekizinci sınıf öğrencileriyle yaptığı 

araştırmada matematik öğretmeninden memnun olan öğrencilerin matematik dersine 

yönelik tutumlarının matematik öğretmeninden memnun olmayanlarınkine göre daha 

olumlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Alkan, Güzel ve Elçi (2004), lise öğrencilerinin 

matematiğe yönelik tutumları ile öğretmen davranışlarının bu tutumun oluşumuna ve 

gelişimine olan katkısını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarında, matematik öğretmeninin etkisi olduğunu ve bu 

etkinin oldukça kuvvetli olduğunu belirtmişlerdir. Tag (2000), matematik başarısı ve 

matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişkinin öğretmen, anne ve baba niteliklerini 
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içererek modellenmesini amaçlayan “Matematiğe yönelik tutum ile matematik 

başarısı arasındaki karşılıklı ili şki” adlı çalışmasında öğretmen niteliğinin 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumunu pozitif yönde, doğrudan ve istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde etkilediğine yönelik bulgular elde etmiştir. Farklı sınıf 

seviyelerinden elde edilmiş olan bu bulgular araştırma sonuçlarını destekler 

niteliktedir. Zira bu araştırmada da matematik öğretmenini olumlu algılayan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının matematik öğretmenini olumsuz 

algılayan öğrencilere kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur.  
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4.3..Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını okul türüne, sınıf düzeyine, 

ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden ders alma 

süresine, özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna 

göre farklılaşmasının incelenmesine dair bulguların yorumu 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul türüne, 

sınıf düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden 

ders alma süresine, özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme 

durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Okul Türü 

Okul türüne göre Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının hem 

toplam hem de alt boyutlar (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk) 

açısından Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından daha olumlu 

olduğu bulunmuştur. Yine, Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumunun 

toplam ve ilgi ve sevgi, korku ve güven, zevk alt boyutlarında, Anadolu Lisesi ve 

Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinden daha olumlu olduğu bulunmuştur. 

Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ise matematiğe yönelik 

tutumunun toplam ve ilgi ve sevgi, korku ve güven alt boyutlarında Genel Lise 

öğrencilerinden daha olumlu olduğu bulunmuştur. Anadolu Lisesi ve Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencileri arasında matematiğe yönelik tutumlarının hem toplam 

hem de alt boyutları açısından ise anlamlı farklılıklar yoktur.  

Öğrencilerin matematik alanındaki başarılarıyla paralel SBS puanları aldıkları ve 

Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi veya Genel Liseye devam 

etmeye hak kazandıkları düşünülecek olursa okul türüne göre matematiğe yönelik 

tutumların matematikte daha başarılı olan öğrencilerin bulundukları okullarda daha 

olumlu olması ya da matematikte başarılı olamayan öğrencilerin bulundukları 

okullarda daha olumsuz olması araştırma sonuçlarının olası nedeni olabilir. Bir başka 

deyişle, matematik alanında başarılı olan ve yüksek SBS puanları ile Fen Lisesi, 

Anadolu Öğretmen Lisesi veya Anadolu Lisesini kazanan öğrencilerin matematiğe 
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yönelik olumlu tutuma sahip olabilecekleri ve matematikte başarılı olamadıkları için 

daha düşük SBS puanları ile Genel Liseye giden öğrencilerin matematiğe yönelik 

olumsuz tutuma sahip olabilecekleri gibi bir genelleme yapılacak olursa; bu durum 

okul türü açısından Genel Liseye giden öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

diğer okul türlerinden daha düşük olmasının bir açıklaması olabilir. Anadolu Lisesi 

ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarında 

farklılaşma olmamasının nedeni ise her iki okul türüne de matematik başarı düzeyi 

yakın olan öğrencilerin devam etmesi olabilir.  

ÖSYM tarafından açıklanan 2013-LYS sonuçlarına göre okulların Matematik-Fen ve 

Türkçe-Matematik puanlarının okul türlerine göre dağılımında en başarılı Liselerin 

sırasıyla Fen Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Genel Liseler 

olması durumu da yukarıda belirtilen varsayımı destekler niteliktedir (ÖSYM, 

2013a).  

Okul türü açısından genellikle meslek lisesi ve genel lise öğrencilerinin matematiğe 

yönelik tutumlarının karşılaştırıldığı araştırmalara rastlanmaktadır. Bu araştırma 

bulgularına göre genel lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları meslek lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından daha olumludur (Akkoyunlu, 2003; 

Başer ve Yavuz, 2003). Yapılan benzer araştırmalar da ise Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumunun, Genel Lise öğrencilerinden daha 

olumlu bulunması (Aydın, Bölükbaş ve Polat, 2005) ve Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumunun, Genel Lise öğrencilerinden daha 

olumlu bulunması (Kurbanoğlu ve Takunyacı, 2012; Alkan, Güzel ve Elçi, 2004),  

yaptığımız araştırmanın sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. 

 

 

 



206 

 

Sınıf düzeyi 

Sınıf düzeyi açısından Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları hem 

toplam hem de tüm alt boyutlar açısından Lise 2 öğrencilerinden daha olumlu 

bulunmuştur. Ayrıca, Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları korku ve 

güven alt boyutu açısından Lise 1 öğrencilerinden daha olumlu bulunmuştur. Lise 1 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının ise hem toplam hem de ilgi ve sevgi, 

meslek ve önem ve zevk alt boyutları açısından Lise 2 öğrencilerinden daha olumlu 

olduğu bulunmuştur.  

Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu olma nedeni 

üniversite sınavı için matematiğin öneminin farkına varmaları ve matematiği kendi 

gelecekleri için anlamlı bulmaya başlamaları olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Lise 

3 öğrencilerinin deneyimlerinin daha fazla olması, daha fazla sınanmış olmaları ve 

lise konusunda daha tecrübeli olmaları nedeniyle matematiğe yönelik tutumun korku 

ve güven boyutu açısından hem Lise 1 hem de Lise 2 öğrencilerinden daha olumlu 

bir değerlendirmeye sahip olabilirler. Lise 2 öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumlarının Lise 1 öğrencilerinden daha düşük olma nedeni ise, ortaokul sonrası lise 

matematik müfredatının zorlayıcı bulunması ve Lise 1’ de düşük matematik notları 

almak gibi başarısızlıklar ve olumsuz deneyimler yaşamak olabilir. Ayrıca Lise 2’de 

müfredatın farklılaşması, ağırlıklı seçmeli derslerin belirlenmesi ve Lise 2. sınıfın 

öğrencilerin geleceklerindeki meslek seçimi için verecekleri kararın ilk adımını 

attıkları zorlayıcı bir yıl olması nedeniyle Lise 2  öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumlarının hem Lise 1 hem de Lise 3 öğrencilerinden daha olumsuz olması söz 

konusu görünmektedir.  

Yapılan araştırmalarda sınıf düzeyine göre matematiğe yönelik tutumun değişimine 

ili şkin farklı sonuçlar bulunmuştur.  Baykul (1990) yaptığı bir araştırmasında 

öğrencilerin matematik ve fen derslerine karşı tutumlarının ilkokul beşinci sınıfta 

lise ve dengi okulların son sınıflarına doğru sürekli olarak olumsuz yönde değiştiğini 

ortaya koymaktadır. Altun (1995)’un çalışması da bu çalışmayı destekler niteliktedir. 
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İlköğretim üç, dört ve beşinci sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada 

matematiğe yönelik olumlu tutumun sınıf düzeyinin artmasıyla zayıfladığını 

bulmuştur.  Norman (1977) araştırmasında ise 2.,6.,8.,9., ve 10. Sınıf öğrencilerinin 

sınıf düzeyi yükseldikçe, matematiğe yönelik olumlu tutumlarında azalma 

saptanmıştır. Yaptığımız araştırmada Lise 2 öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumlarının Lise 1 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından daha olumsuz 

olmasına ilişkin bulgu bu araştırmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Kurbanoğlu ve Takunyacı (2012) ise bu araştırmaların tersine 9,10,11,12. Sınıf 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada sınıf düzeyinin artıkça matematik dersine yönelik 

tutumun olumlu yönde değiştiğini belirtmişlerdir. Bu sonuç Alkan, Güzel ve Elçi 

(2004) tarafından yapılan “Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarında 

Matematik Öğretmenlerinin Üstlendiği Rollerin Belirlenmesi” adlı çalışmasında 

bulunan sonuç ile de desteklenmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre Lise 3. sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, Lise 2 ve Lise 1. 

sınıflarında öğrenim gören öğrencilere göre daha olumludur.  

 

Ağırlıklı Seçmeli Dersler 

Ağırlıklı seçmeli derslere göre Fen-Matematik seçmeli dersleri tercih eden 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının, Türkçe-Matematik seçmeli derslerini 

tercih eden öğrencilerin tutumlarına kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur.  

Okul türlerine göre haftalık ortak ders saati ve seçmeli ders saati çizelgesi 

Tablo62’de sunulmuştur.  
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Tablo62. Okul Türlerine Göre Haftalık Matematik Der s Saati Çizelgesi               

( MEB, 2012a)  

Ders 

Kategorileri 

Genel Lise Anadolu Lisesi 

Ortak Dersler Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 

Matematik 4 - - - 4 - - - 

Geometri 2 - - - 2 - - - 

Seçmeli 

Dersler 

Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 

Matematik - 2/4 2/4 2/4 - 2/4 2/4 2/4 

Geometri - 1/2 2/3 1/2 - 1/2 2/3 1/2 

Ders 

Kategorileri 

Fen Lisesi  Anadolu Öğretmen 

Lisesi 

Ortak Dersler Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 

Matematik 4 4 4 4 4 - - - 

Geometri 2 2 3 2 2 - - - 

Seçmeli 

Dersler 

Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 Lise1 Lise2 Lise3 Lise4 

         

Matematik - - - - - 2/4 2/4 2/4 

Geometri - - - - - 1/2 2/3 1/2 
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Verilen tabloda öğrencilerin okul türlerine ve sınıf seviyelerine göre matematik ve 

geometri dersleri için ortak ders saatleri ve seçmeli ders saatleri belirtilmiştir. Lise 1 

seviyesinde tüm okul türlerinde matematik ve geometri ders saatlerinin aynı olduğu, 

seçmeli derslerin Lise 2. sınıf itibariyle alınabildiği görülmektedir. Öğrenciler okul 

türlerine ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirtilen matematik ve geometri ders 

saatlerini seçme hakkına sahiptirler.  Araştırmanın yapıldığı okullarda uygulanan 

program çerçevesinde Fen-Matematik grubu ağırlıklı seçmeli dersleri tercih eden 

öğrencilerin Matematik ve Geometri ders saatleri sırasıyla Lise  2. sınıfta 4saat/2saat, 

Lise 3.sınıfta 4saat/3saat ve Türkçe-Matematik grubu ağırlıklı seçmeli dersleri tercih 

eden öğrencilerin Matematik ve Geometri ders saatleri sırasıyla Lise2.sınıfta 

4saat/2saat, Lise 3.sınıfta 4saat/3saat şeklindedir.  

Ağırlıklı olarak Fen-Matematik dersleri seçen öğrencilerle ağırlıklı olarak Türkçe-

Matematik dersleri seçen öğrenciler arasında aldıkları matematik ders saati açısından 

farklılık bulunmaması, her iki grubunda matematiğe yönelik olumlu tutuma sahip 

olabileceği ve gruplar arası farklılaşmanın bulunmaması gerektirdiği fikrini akıllara 

getirebilir. Ancak araştırma yapılan okullarda ağırlıklı olarak Türkçe-Sosyal dersleri 

seçen öğrencilerin olmaması Türkçe-Sosyal alanına yatkın öğrencilerin de Türkçe-

Matematik alanına kaydığına işaret etmektedir. Dolayısıyla aslında matematiğe 

yönelik olumlu duyguları olmadığı halde meslek seçimleri için ağırlıklı olarak 

Türkçe-Matematik dersleri seçmek durumunda kalan öğrenciler Türkçe-Matematik 

dersleri seçen grubun matematiğe yönelik tutumlarının daha olumsuz olmasına 

neden olmuş olabilir.  

Alkan, Güzel ve Elçi (2004) tarafından yapılan “Öğrencilerin Matematiğe Yönelik 

Tutumlarında Matematik Öğretmenlerinin Üstlendiği Rollerin Belirlenmesi” adlı 

çalışma araştırma sonuçlarımızı desteklemektedir. Bu çalışmada Fen-Matematik 

alanında öğrenim gören lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının, Türkçe-

Matematik ve Türkçe-Sosyal alanında öğrenim gören lise öğrencilerinin tutumlarına 

göre daha olumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Öte yandan, Türkçe-Matematik 

alanında öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının ise Türkçe-
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Sosyal alanında öğrenim gören öğrencilerin tutumlarına göre daha olumlu olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. 

Cinsiyet  

Cinsiyete göre matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu 

açısından kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunurken, tutum 

toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir fark 

yoktur.  

Kızların meslek ve önem boyutu açısından matematiğe yönelik tutumlarının 

erkeklere kıyasla daha olumlu olma nedeni, gelişimsel olarak kızların erkeklerden 

daha erken olgunlaşmaları olabilir (Steinberg, 2007). Daha erken olgunlaşma, 

kızların meslek seçimlerinde daha erken karar vermelerini sağlayabilir.  Ayrıca, 

kızlar bilişsel gelişimlerindeki farklılıklar nedeniyle matematiğin meslekleri için 

gerekli ve önemli olduğunu erkeklere kıyasla daha erken analiz etmeye başlıyor 

olabilirler. Cüceloğlu (2005)’nun aktardığı şekliyle Festinger (1957)’in bilişsel 

çelişki kuramındaki temel varsayımında da olduğu gibi, kızların matematiğe yönelik 

düşüncelerindeki değişim, davranışlarında ve duygularında da değişime neden olarak 

matematikten zevk almaya başlamalarını sağlamış olabilir.  

Cinsiyet değişkeni ile matematiğe yönelik tutumlar arasındaki ilişkiye dair bulgular 

araştırmalara göre farklılık göstermektedir. Bazı araştırmalarda kızlar lehine  anlamlı 

bir fark bulunurken (Akkoyunlu, 2003; Ma ve Kishor, 1997),  bazı araştırmalarda 

erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmakta (Meehan, 2007; Uysal, 2007), bazı 

araştırmalarda ise cinsiyet açısından matematiğe yönelik tutumda anlamlı bir 

farklılaşma bildirilmemektedir (Blaszczynski ve James, 2001; Orhun, 1998). 

Yaptığımız araştırmada matematiğe yönelik tutumun bazı boyutları açısından kızlar 

lehine anlamlı fark bulurken bazı boyutlarda anlamlı fark bulunmaması daha önceki 

araştırmalarda cinsiyet açısından tutarlı sonuçların elde edilmemesi ile 

örtüşmektedir.  
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Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresi 

Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre matematiğe yönelik tutumun 

toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir 

farklılaşma varken; meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu açısından farklılaşma 

yoktur. Farklılaşmanın olduğu gruplarda iki ve üç yıldır aynı matematik 

öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları toplam, ilgi ve 

sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından bir yıldır aynı matematik 

öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı 

düzeyde daha olumlu bulunmuştur. İki ve üç yıldır aynı matematik öğretmeninden 

ders alan öğrenciler arasında ise matematiğe yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi 

boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir fark yoktur.  

Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresinin matematiğe yönelik tutumu 

olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Öğrenciler ve öğretmenlerin birbirlerini 

tanımları, olumlu ilişkilerin kurulması, karşılıklı olarak öğrencilerin öğretmenlerinin 

öğretim yöntem ve tekniklerini tanımaları, bu stratejileri kendi öğrenim şekillerine 

adapte etmeleri kısacası; karşılıklı sağlıklı etkileşimin kurulması zaman alabileceği 

için iki ya da üç yıldır aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrenciler bir yıldır 

aynı matematik öğretmeninden ders alan öğrencilere göre matematiğe karşı daha 

olumlu tutum sergiliyor olabilirler. Meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu 

açısından farklılaşma olmaması ise; aynı matematik öğretmeninden uzun süreli ders 

alınacak olsa da dersin içeriğinde anlayarak öğrenmeye, öneme ve gerekliliğe 

odaklanılmaması, bunun yerine matematik öğretiminde daha çok işlem yapma 

becerisi kazandırılmaya çalışılmasına bağlı olarak öğrencilerin matematiğin günlük 

hayattaki ve meslek hayatındaki öneminin farkına varamamaları ve matematikten 

zevk alamamaları ile açıklanabilir. 
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Özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumu   

Özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre matematiğe 

yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından özel 

matematik dersi alan veya dershaneye devam öğrenciler lehine anlamlı bir 

farklılaşma varken, meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu açısından farklılaşma 

yoktur. 

Yapılan araştırmalar Bloom’un öğretim hizmetinin niteliği çerçevesinde değindiği 

dönüt-düzeltme sisteminin uygun şekilde sağlanmasının öğrenme düzeyini 

yükseltmekte ve başarıda olumlu yönde etkisi olduğunu göstermektedir (Bloom, 

2012; Özçelik, 1987; Senemoğlu, 1987). Özel ders almak veya dershaneye gitmenin 

dönüt-düzeltme sistemi ile aynı amaca hizmet ettiği düşünülerek, öğrencilere ek 

çalışma yapma fırsatı ile anlaşılmayan konuların giderilmesini sağlayarak 

matematikte başarılı olmayı destekleyebileceğinden ötürü öğrencilerde olumlu tutum 

gelişimine neden olabileceği düşünülmektedir. Meslek ve önem ile zevk boyutu 

açısından farklılaşma olmamasının nedeni ise öğrencilerin özel derslerde ya da 

dershanede matematiğin önemine ve yerine vurgu yapılan çalışmalar yapmamaları 

ya da matematiğin zevkinin farkına varılabilecek çalışmalardan ziyade anlaşılmayan 

konular üzerinde çalışarak konu eksikliklerinin giderilmesine odaklanılmış olması 

olabilir.  

Konu ile ilgili yapılan başka araştırmalar da çalışmadaki bulgularımızı destekler 

niteliktedir. Koca (2011) 8.sınıf öğrencileri ile yaptığı araştırmada özel ders alan 

veya dershaneye giden öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının 

gitmeyenlerinkine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dirlikli (2011) ise, 

lise mezunu olan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenci grubuyla yaptığı 

çalışmada, öğrencilerin matematik dersine karşı tutumları ve matematik başarılarında 

dershanelerin katkısını araştırmış ve çalışma sonucunda öğrencilerin matematik 

dersine karşı tutumlarında dershanelerin olumlu yönde bir katkısı olduğunu 

göstermiştir.  
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4.4. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin matematik 

dersini sevme/sevmeme durumuna, seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına, 

matematiğin seçmeyi düşündükleri meslekteki yerine ilişkin görüşlerine, 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklıla şmasının 

incelenmesine dair bulguların yorumu 

Öğrencilere matematiğe yönelik görüşlerine ilişkin ‘Matematik dersini seviyor 

musunuz?’, ‘Matematik dersini sevip sevmemelerinde en çok etkisi olan kişi 

kimdir?’ ‘Hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?, ‘Bu meslekte matematiğin yeri 

ve önemi nedir?’, ‘Matematikle ilgili aklınıza gelen ilk anınızı anlatınız.’ şeklinde 

içerisinde açık uçlu ifadelerin yer aldığı sorular yöneltilmiştir. Yanıtlar için 

seçenekler sunulmamış olup öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda eğilimler 

gruplandırılmıştır. Bu sorulara alınan yanıtlar sayesind, öğrencilerin matematik 

yaşantıları hakkında daha derinlemesine bilgilere ulaşılması, alternatif görüşlerin 

açığa çıkarılması, tutumun geçmiş ve gelecek perspektifindeki yerinin anlaşılması 

amaçlanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

matematik dersini sevme/sevmeme durumuna, seçmeyi düşündükleri meslek 

gruplarına, matematiğin seçmeyi düşündükleri meslekteki yerine ilişkin görüşlerine, 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklılaşmakta olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

Matematik Dersini Sevme/Sevmeme 

Araştırma sonucuna göre matematik dersini seven öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları matematik dersini sevmeyen öğrencilerden daha olumlu bulunmuştur. 

Matematik dersini sevmek ya da sevmemek matematiğe yönelik tutumun ifade ediliş 

biçimine verilebilecek bir örnektir. Tutumun duyuşsal boyutunun bir ifade biçimidir. 

Dolayısıyla matematiği seven öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha 

olumlu olması beklenmektedir. Gerçekten de yapılan bu araştırma bulguları bu 

varsayımı doğrular niteliktedir.  
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Bu sonuç, Şentürk’ün 2010 yılında beşinci sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmada 

matematik dersini seven öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının matematik 

dersini sevmeyen öğrencilerinkine göre daha olumlu olduğu bulgusu ile tutarlılık 

göstermektedir.  

Yapılan çalışmada, Matematik dersini seven öğrencilerin %46’sı dersi sevmelerinde 

en çok etkisi olan kişinin kendileri, %43.9’u öğretmenleri,  %5.5’i kendileri ve 

öğretmenleri, %4.6’sı ise aileleri olduğunu belirtmişlerdir. Matematik dersini 

sevmeyen öğrencilerin %68.6’sı dersi sevmemelerinde en çok etkisi olan kişinin 

kendileri, %23.1’i öğretmenleri,  %7.1’i kendileri ve öğretmenleri, %1.2’si ise 

aileleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlara göre öğrenciler matematik dersini sevme/sevmeme durumunda en 

büyük etkisi olan kişiyi ‘kendileri’ olarak görmektedirler. Piaget’nin bili şsel gelişim 

kuramından yola çıkılarak, bu öğrencilerin soyut işlemler döneminde oldukları ve 

soyut düşünebilme becerilerinin gelişmiş olması ve yine Piaget’e göre ahlak 

gelişiminin zihinsel gelişime paralel olarak gerçekleşmesi nedeniyle bu öğrencilerin 

kendilerini yargılama ve değerlendirme becerilerinin geliştiği düşünülebilir. 

Öğrencilerin matematik dersini sevme veya sevmemelerinde başka kişileri suçlamak 

yerine bu durumda kendilerinin etkili olduğunu düşünmeleri davranış ve kararlarının 

sorumluluğunu üstlenecek olgunlukta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin matematik dersini sevme/sevmeme 

durumunda ikincil etkili kişi ise öğretmenleridir. Seçeneklerde öğrenci-öğretmen 

ortak kategorisi ve aile de bulunmasına karşılık öğrenciler matematik dersini 

sevme/sevmeme durumunda öğretmenlerinin etkililiğini vurgulamışlardır. 

Öğretmenin önemi bu bulgu ile yeniden ortaya konulmuştur. Matematik dersini 

sevme ya da sevmeme ifadesinin matematiğe yönelik tutumun bir ifade ediliş biçimi 

olduğu düşünülecek olursa, matematik dersini sevme ya da sevmeme durumunun 

oluşumunda öğretmenin etkili olması beklenir. Çünkü okul yaşamı boyunca ve 

öğrenme etkinlikleri süresince öğrencinin birinci dereceden etkileşim içinde 
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bulunduğu kişi öğretmenleridir ve tutum oluşumunda önemli bir rol üstlenirler. 

Dolayısıyla öğrencinin matematik dersini sevme ya da sevmeme durumunda 

öğretmenlerin önemli bir etkiye sahip olmaları beklenebilir. 

Bu bulgularla ilintili olarak öğrencilerin matematik ile ilgili akıllarına gelen ilk 

anılarıyla ilişkili olarak da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan araştırmanın 

anılarla ilgili olan bölümünde öğrencilerin matematiğe ilişkin akıllarına gelen ilk 

anıları sorulmuş ve bu anıda rol oynayan en etkili kişiye göre cevaplar 

kategorilendirilmiştir. Bu kategoriler ‘Öğrenci’, ‘Öğretmen’ ‘Diğer’ ve ‘Anı Yok’ 

şeklindedir. Yaşanan anıda rol oynayan en etkili kişi öğrencinin kendisi ise bu anı 

‘Öğrenci’ kategorisine dahil edilmiştir. Yaşanan anıda rol oynayan en etkili kişi 

öğretmen ise bu anı ‘Öğretmen’ kategorisine dahil edilmiştir. Yaşanan anıda rol 

oynayan en etkili kişi ne öğrenci ne de öğretmen ise bu anı ‘Diğer’ kategorisine dahil 

edilmiştir. Eğer anı belirtilmemiş ise bu durum ‘Anı Yok’ kategorisine dahil 

edilmiştir. Yaşanan hem olumlu hem de olumsuz anılarda rol oynayan en etkili 

kişinin yine öğrencinin kendisi, ikincil kişinin ise öğretmenleri olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrenciler evde ders çalışma deneyimine ailelerinin katkısı gibi ailenin 

ön planda olduğu bir anı yerine öğretmenlerinin ya da kendilerinin ön planda olduğu 

anılardan söz etmişlerdir. 

Kelly (2011) tarafından lise öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının gelişimine 

ili şkin yapılan araştırmada matematik dersini sevme/sevmeme durumunda en güçlü 

etkiye sahip kişinin anne, baba, kardeşler, diğer aile üyeleri ve öğretmenler arasından 

matematik dersini sevmede öğretmenler (%50.3) ve benzer şekilde matematik 

dersini sevmeme de yine öğretmenler (%53.4) olduğu belirtilmiştir. Bu bulgu 

araştırma sonucunu destekler niteliktedir.  

Meslek Seçimi 

Meslek seçimine ilişkin öğrencilerin fen bilimleri alanında tercih etmek istedikleri 

meslek grupları mühendislikler, eczacılık, mimarlık, diş hekimliği, hemşirelik, tıp, 

fen matematik alanı derslerle ilgili öğretmelikler iken sosyal bilimler alanında tercih 
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etmeyi düşündükleri meslek grupları ise hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 

siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, bankacılık, grafikerlik, sosyal bilimler 

alanındaki derslerle ilgili öğretmenlikler, radyo televizyon ve gazeteciliktir. 

Öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına göre; fen bilimleri alanında 

meslek seçmeyi düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, hem toplam 

hem de alt boyutlarda sosyal bilimler alanında ya da polis akademisi/askeriye 

alanında seçim yapacak olan öğrencilerin ve meslek seçiminde kararsız olan 

öğrencilerin tutumlarına kıyasla anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Meslek 

seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin ise matematiğe yönelik tutumları 

toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutunda polis akademisi/askeriye 

seçecek öğrencilerin tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu iken, meslek 

seçimine henüz karar vermeyen öğrencilerin tutumları ile sosyal bilimler alanından 

meslek seçecek öğrencilerin tutumları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma 

yoktur. Sosyal bilimler alanında meslek seçecek öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları ilgi ve sevgi boyutunda, polis akademisi/askeriye alanında seçim yapacak 

olan öğrencilerin tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur.  

Matematik dersinde başarı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki sıkı ilişkinin 

meslek seçimini de etkilediği düşünülebilir. Matematiğe yönelik olumlu tutuma 

sahip öğrencilerin matematik dersinde başarılı oldukları ve fen alanındaki mesleklere 

yönlendikleri, matematik alanında kendini çok başarılı bulmayan öğrencilerin ise 

sosyal bilimler alanındaki mesleklere veya polis/askeriye alanına yönlendikleri 

düşünüldüğünde, gruplar arasındaki farklılaşmanın nedeni bu şekilde açıklanabilir.  

Bu sonuçlar ağırlıklı olarak Fen-Matematik dersleri seçen öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumunun ağırlıklı olarak Türkçe-Matematik dersleri seçen öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumundan daha olumlu olması bulgusu ile tutarlılık 

göstermektedir. Meslek seçimine henüz karar vermemiş olan öğrencilerin, polis 

akademisi/askeriye alanında seçim yapacak öğrencilerden daha olumlu tutuma sahip 

olmasının nedeni ise meslek seçimine henüz karar vermemiş olan öğrencilerin 

matematiği tamamiyle gözden çıkarmamış olmaları, bir başka deyişle karar 

verdikleri meslekte matematiğin bir yerinin olma olasılığının söz konusu olması ile 
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açıklanabilir. Diğer yandan, Polis akademisi/askeriye alanında seçim yapan 

öğrencilerin olumsuz tutumlarının nedeni ise matematik dışı bir alanda seçim yapmış 

olmaları, karar vermiş olmaları, ve seçtikleri alanda matematiğe yer olmadığına dair 

inançları nedeniyle matematiği tamamiyle gözden çıkarmış olmaları olabilir. Bu 

bulgu ise, öğrencilerin mesleklerine karar verme süreçlerinde mesleklere dair 

ayrıntılı ve iyi yapılandırılmış modellere sahip olmak yerine, aslında önyargılı 

modellerle hareket edebilmekte olduklarını işaret etmektedir. 

Yenilmez (2007), öğrencilerin ideallerindeki meslek açısından yapılan 

karşılaştırmada öğretmenlik, doktorluk ve mühendislik gibi meslekleri seçen 

öğrencilerin polislik ve subaylık seçenlere oranla matematik konusunda daha olumlu 

bir tutum sergilediklerini belirtmiştir. Yıldız (2006) ise yaptığı araştırmada lise son 

sınıf ve lise mezunu öğrencilerin üniversitede okumak istedikleri bölümler dikkate 

alındığında sayısal bölüm isteyen öğrencilerin matematik dersine yönelik 

tutumlarının eşit ağırlık veya sözel bölüm isteyen öğrencilerin matematik dersine 

yönelik tutumlarından daha olumlu olduğu görmüştür.  Ayrıca eşit ağırlık bölümü 

isteyen öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının da sözel bölüm isteyen 

öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarından, anlamlı seviyede daha olumlu 

olduğu görülmüştür. Bu bulgular araştırma bulgularını destekler niteliktedir.  

Matematiğin meslekteki  yeri ve önemi 

Matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini bilmeyen öğrencilerin, meslekleri 

için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin ve matematiğin 

mesleklerinde gerekli olmadığını fakat üniversite sınavında gerekli olduğunu 

düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem de tüm alt 

boyutlar açısından, matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu 

bulunmuştur. Mesleğine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

hem toplamda hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu açısından 

matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerden anlamlı 
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düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu 

düşünen öğrencilerin ve mesleklerinde matematiğin gerekli olmadığını fakat 

üniversite sınavında gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin hem toplam hem de tüm 

alt boyutlar açısından matematiğe yönelik tutumları ise mesleğine karar vermeyen 

öğrencilerden anlamlı düzeyde daha olumlu olarak tespit edilmiştir. Meslekleri için 

matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

hem toplamda hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu açısından 

mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat üniversite sınavı için 

gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin tutumlarından daha olumludur. Meslekleri 

için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları hem toplamda hem de tüm alt boyutlar açısından matematiğin 

mesleklerindeki yeri ve önemini bilmeyen öğrencilerin tutumlarından daha 

olumludur. 

Mesleklerinde matematiğin yeri olmadığını fakat üniversite sınavı için gerekli 

olduğunu düşünen öğrencilerle matematiğin mesleklerindeki yeri ve önemini 

bilmeyen öğrenciler arasında ve meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerle 

matematiğin mesleklerindeki yerini bilmeyen öğrenciler arasında matematiğe 

yönelik tutumda hem toplamda hem de alt boyutlar açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

Öğrenilecek bilgiye ihtiyaç duyulması, gerekliliğinin ve öneminin farkına varılmış 

olması o bilginin öğrenilmesini kolaylaştırabilir ve mevcut duruma karşı olumlu 

tutum geliştirmeyi sağlayabilir. Bu araştırmada matematik dersinin kendi gelecekleri 

için önemli olduğunu düşünen öğrencilerin, matematiğe yönelik olumlu tutum 

sergileme nedeni matematiğe bir noktada ihtiyaç duymaları, gerekli görmeleri o 

derse istekle çalışmaları için bir motivasyon kaynağı oluşturmuş olmaları olabilir. 

Belirli gerekçelerle çalışmak, anlamdırarak çalışmakda beraberinde başarıyı 

getireceği için matematik dersini önemli bulan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları matematiği ne ölçüde önemli bulduklarıyla orantılı olarak olumlu tutuma 

neden olmuş olabilir. Ayrıca mesleğine karar vermemiş olan öğrencilerin matematiği 
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tamamiyle gözden çıkarmamış olmaları matematiğin mesleklerin yeri ve önemi 

olmadığını düşünen gruba göre daha olumlu tutum göstermelerine nedeni olabilir.  

Olumlu/Olumsuz Anı 

İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar. Tutumlar genelde doğrudan deneyim, 

pekiştirme, taklit ve sosyal öğrenmeyle edinilmektedir (Kağıtçıbaşı, 2005). Buna 

göre, öğrencinin matematik dersindeki yaşantı ve deneyimlerin etkisiyle matematiğe 

karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmesi çok yüksek bir olasılıktır (Bleeker ve 

Jacobs, 2004). Olumlu yaşantıların olumlu tutuma olumsuz yaşantıların da olumsuz 

tutumlara yol açması olasıdır. Yapılan araştırmanın bulguları da bu bilgiyi destekler 

niteliktedir. Matematikle ilgili olumlu bir anıyı paylaşan öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumları hem toplamda hem de alt boyutlarda olumsuz bir anı paylaşan 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde olumlu 

bulunmuştur.  

Bayturan (2004), ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile yaptığı araştırma 

kapsamında  matematik dersine ilişkin travmatik yaşantı yaşayıp-yaşamama 

durumunun matematik başarısı üzerindeki etkisini incelemiş ve matematikte 

başarısız olan öğrencilerin büyük oranda travmatik yaşantılarının olduğunu, 

matematikte başarılı öğrencilerin ise travmatik olay yaşanma oranının daha düşük 

olduğunu saptamıştır. Matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu düşünülecek olursa; matematikte başarılı 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu ve matematikle ilgili  

deneyimlerinin de daha olumlu olması, matematikte başarısız öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarının daha olumsuz olması ve matematikle ilgili  

deneyimlerinin de daha olumsuz olması beklenebilir.  

Araştırmanın açık uçlu sorulardan elde edilen yanıtlara göre olumlu anı söz konusu 

olduğunda, öğretmenlerin dersin amaçlarının ve içeriğinin anlamdırılarak 

açıklanması ve dersi sevdirmesi, yüksek not alma deneyimi, öğretmenin öğrenciyi 

gözlemlemesi ve yardım talebini uygun şekilde yanıtlaması, öğretmenin başarıyı 
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takdir etmesi, başarının ödüllendirilmesi, sınıf dışı ek çalışmalarla eksikliklerin 

giderilmesi yer alabilmekte; olumsuz anı söz konusu olduğunda ise öğretmenin 

uzmanlık alanında yetersizliği, öğretmenin adaletsiz sınıf yönetimi, yaşanan 

başarısızlıklar, alınan düşük notlar,  öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışları, 

uygunsuz ceza yöntemlerinin kullanılması, öğretmenlerin başarısızlığa yönelik 

acımasız tepki ve olumsuz eleştirileri yer alabilmektedir ki; bu ifadeler öğretim 

hizmeti niteliğinin ana öğeleri olan işaretler, katılma, pekiştirme ve dönüt-düzeltme 

sistemi ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla, öğretmenin davranışları ve öğrenciye 

sunduğu öğretim hizmetinin niteliği, öğrenciye pek çok yaşantı veya deneyim 

sağladığı için öğrencilerin olumlu/olumsuz yaşantılarında ve buna paralel olarak 

olumlu /olumsuz tutum geliştirmelerinde önemli bir yer tutar.  

Matematikle ilgili olumlu bir anısı olan öğrencilerin %62.9’u bu anıda etkili olan 

kişinin kendileri, %36’sı öğretmenleri, %1.1’i ise diğer kişiler olduğunu 

belirtmişlerdir.  Matematikle ilgili olumsuz bir anısı olan öğrencilerin %57.6’sı bu 

anıda etkili olan kişinin kendileri, %39.9’u öğretmenleri, %2.5’i ise diğer kişiler 

olduğunu belirtmişlerdir. Diğer seçeneği ile aile üyeleri ya da arkadaşlara işaret 

edilmektedir.  

Bu bulgulara göre öğrencilerin olumlu ya da olumsuz anılarında en önemli etkiye 

sahip kişi öncelikle kendileridir. Olumlu anı ya da olumsuz anılarında etkili bir diğer 

kişi ise öğretmenleridir. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarında en çok etkileşim 

içerisinde oldukları kişi öğretmenleridir. Dolayısıyla matematiğe yönelik olumlu 

veya olumsuz anı yaşamalarında öğretmenlerinin de etkili olması beklenen bir 

bulgudur. Öğrencilerin olumlu ya da olumsuz anılarında en önemli etkiye sahip 

kişiyi öğretmenlerinden çok kendileri olarak görmelerinin nedeni ise yaşantılarının 

ve deneyimlerinin sorumluluklarını alabilecekleri olgunlukta olmalarından 

kaynaklanıyor olabilir. 

Ayrıca, bu bulgular matematik dersini seven/sevmeyen öğrencilerin matematik 

dersini sevmelerinde/sevmemelerinde en önemli etkiye sahip olan kişiye ilişkin 
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bulgularla örtüşmektedir. Öğrenciler matematik dersini sevme ya da sevmeme 

durumu ile ilgili en etkili kişinin öncelikle kendileri, sonra da öğretmenleri olduğunu 

belirtmişlerdir. Matematik dersini sevme ya da sevmeme ifadesinin matematiğe 

yönelik tutumun bir ifade ediliş biçimi olduğu ve tutum oluşumunda yaşanılan 

olumlu veya olumsuz anıların etkili olduğu düşünülecek olursa, öğrencilerin 

matematiğe yönelik olumlu veya olumsuz tutuma sahip olmalarında öncelikle 

kendilerini daha sonra da öğretmenlerini sorumlu buldukları sonucuna varılabilir.  
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4.5. Matematik başarısı ile öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ve 

akademik özyeterlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesine ve matematik 

başarısının öğrencilerin algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına göre 

farklıla şmasının incelenmesine dair bulguların yorumu 

Bu araştırmanın temeli öğrenme düzeyi üzerinde önemli etkisi bulunan tutumların 

başta akademik özyeterlik olmak üzere diğer unsurlarla ilişkisinin incelenmesine 

dayanmaktadır. Bu noktada tutum ile ilgili bir diğer önemli unsur başarıdır. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematik başarıları ile matematiğe yönelik 

tutum ve akademik özyeterlik algısı arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

ili şki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tutumlarımızın davranıştan önce geldiği, hareketlerimize rehberlik ettiği ve 

davranışlarımızı yönlendiren bir güce sahip olduğu düşünülecek olursa bu durum 

matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişkinin bir açıklaması 

olabilir.  Matematik dersine karşı olumlu tutum öğrencilerin o derste daha fazla 

gayret göstermesine ve çalışmasına neden olurken, olumsuz tutum daha az çabaya ve 

çalışmaya sebebiyet verebilir. Dolayısıyla da olumlu tutum öğrencilerin başarılarına 

olumsuz tutum da başarısızlıklarına neden olabilir. Yapılan araştırmanın açık uçlu 

sorularından elde edilen matematiğe yönelik anılara ilişkin veriler bu bilgileri 

destekler niteliktedir. Öyle ki, matematik ile ilgili başarı deneyimleri gibi olumlu anı 

belirten öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, matematik ile ilgili başarısızlık 

deneyimleri gibi olumsuz anı belirten öğrencilerin tutumlarından daha olumludur.  

Akademik özyeterlik ise öğrencinin kendine yönelik yeterlik inancı olarak ifade 

edilecek olursa öğrencinin bir konu alanında kendini yeterli görmesi veya 

görmemesi öncelikle onun öğrenme motivasyonuna etki edebilir (Bandura, 1997; 

Pajares, 1996; Schunk, 2011). Öğrenmeye istek duymak ve gayret göstermek başarı 

ile sonuçlanırken, öğrenmede isteksizlik ve gayret göstermeme durumu başarısızlıkla 

sonuçlanabilir.  Bu durum başarı ile akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin bir 

açıklaması olabilir.  
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Ayrıca, öğrencilerin matematik başarılarının algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarına göre farklılaşması ile ilgili olarak, ‘Matematik konu ve kavramlarını 

açık ve anlaşılır bir biçimde anlatır.’, ‘ ‘Bizleri soru sormamız için teşvik eder.’, 

‘Öğrenme ortamında bizleri cesaretlendirir.’, ‘Tüm öğrencilerin konuyu 

öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya başlar.’  şeklindeki öğretmene yönelik 

olumlu ifadelere katılan öğrencilerin matematik başarıları bu olumlu ifadelere 

katılmayan öğrencilerden, ‘Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini 

söyler.’, ‘Dersi belli bir grup öğrenciyle işler.’, Ödülden çok ceza kullanır.’, 

‘Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir.’ şeklindeki öğretmene 

yönelik olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin matematik başarıları bu olumsuz 

ifadelere katılan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Öğretmen 

davranışları ile ilişkili olarak olumlu ifadelere katılan ve olumsuz ifadelere 

katılmayan öğrencilerin matematik öğretmenlerini olumlu algıladıkları, olumsuz 

ifadelere katılan ve olumlu ifadelere katılmayan öğrencilerin ise matematik 

öğretmenlerini olumsuz algıladıkları düşünülerek bir değerlendirmek yapılacak 

olursa, öğretmenini olumlu algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha yüksek 

bulunurken, öğretmenini olumsuz algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha 

düşük bulunmuştur. Daha önce de değinildiği üzere, bu bulgulara benzer şekilde 

matematik öğretmenini olumlu algılayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

daha olumlu iken, olumsuz algılayan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları daha 

olumsuz bulunmuştur.  

Piaget ve Vygotsky’nin de bahsettiği gibi öğrencinin öğretilmek istenen kavramı 

mekanik bir yolla kazanmadığı, öğrenmenin öğrenci ve öğretmenin etkileşim 

içerisinde bulunduğu dinamik bir ortamda gerçekleştiği düşünülecek olursa 

öğretmen davranışlarının öğrenci davranışlarında belirleyici olduğu ve bu 

durumunda tutumlar ve özyeterlik aracılığıyla öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir. 

Yapılan pek çok araştırma matematik başarısı ile matematik dersine yönelik tutum 

ve akademik özyeterlik algısı arasındaki anlamlı ilişkiyi desteklemekte (Akkoyunlu, 



224 

 

2003; Bandura, 1997; Baykul, 1990; Bloom, 1976; Carroll, vd., 2009; Hammouri, 

2004; Klomegah, 2007;  Ma, 1997; Multon, Brown ve Lnet, 1991; Pajares ve Miller, 

1994) ve matematik başarısının öğretim hizmeti niteliğine göre farklılaştığını 

göstermektedir (Bloom, 1976; Elçi, 2002; Jones and Jones, 2012; Özler, 1998). Bu 

bulgulardan yola çıkılarak bu çalışmada öğrenme düzeyi ve dolayısıyla da 

matematik başarısında önemli etkiye sahip olan matematiğe yönelik tutum ile 

akademik özyeterlik algısı ve matematik öğretmeni davranışları değişkenlerinin 

birbiriyle ili şkisinin incelenmesi amaçlanmıştı. Yapılan bu araştırmada da temel 

alınan matematik başarısının matematiğe yönelik tutum, akademik özyeterlik algısı 

ve öğretmen davranışları ile ilişkili olduğu fikrini destekler nitelikte bulgulara 

ulaşılmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik 

algıları ve algıladıklar öğretmen davranışları açısından incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmi ştir. Bu amaçla, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile 

akademik özyeterlik algısı arasındaki ilişki ve öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumlarının algıladıkları öğretmen davranışlarına göre farklılaşması incelenmiştir. 

Araştırmada çeşitli demografik verilerin öğrenilmesi amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının 

belirlenmesinde Matematik Tutum Ölçeği, algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışlarının belirlenmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrencilerin 

Algıladıkları Matematik Öğretmeni Davranışları Anketi akademik özyeterlik 

inançlarının belirlenmesinde Akademik Öz-yeterlik Ölçeği  ve öğrencilerin 

matematik dersine ilişkin düşünceleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı 

tarafından geliştirilen Soru Formu kullanılmıştır.  

Bu çalışmanın evrenini Çankırı il merkezinde Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen 

Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 

2.döneminde Çankırı Lisesi, Çankırı 80.yıl Cumhuriyet Lisesi, Çankırı Anadolu 

Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi, Nevzat Ayaz 

Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim gören Lise 1, Lise 2 . ve Lise 3 .sınıf 

öğrencisi toplam 645 kişi oluşturmaktadır. Şube seçimleri seçkisiz örnekleme 

yöntemiyle tüm liselerde Lise 1. sınıflardan bir şube, Lise 2 ve Lise 3. sınıflardan ise 

örneklem temsil gücünü artırmak amacıyla farklı ağırlıklı seçmeli dersler alan 

şubelerin her birinden birer şube alınarak yapılmıştır.  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, akademik özyeterlik algıları ve 

matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman Korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin 
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algıladıkları matematik öğretmeni davranışlarına göre farklılaşmasının 

incelenmesinde, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının farklı demografik 

değişkenlere göre farklılaşmasının incelenmesinde, öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumlarının matematik dersini sevip sevmemelerine, seçmeyi düşündükleri meslek 

gruplarına, matematiğin seçmeyi düşündükleri meslekteki yerine ilişkin görüşlerine, 

matematikle ilgili olumlu ya da olumsuz anılarına göre farklılaşmasının 

incelenmesinde, matematik başarısının algıladıkları matematik öğretmeni 

davranışları göre farklılaşmasının incelenmesinde Mann-Whitney U ve Kruskal 

Wallis Testleri kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 paket programı aracılığıyla 

gerçekleştirilmi ştir. 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile 

akademik özyeterlikleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Matematik öğretmenini olumlu algılayan öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları okul türüne, sınıf düzeyine, ağırlıklı 

seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine, özel 

matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna, matematik dersini 

sevip sevmemeye, seçilmesi düşünülen meslek gruplarına, matematiğin seçilmesi 

düşünülen meslekteki yerine ilişkin görüşlere, matematikle ilgili olumlu ya da 

olumsuz anılara göre farklılık göstermektedir. 

Okul türüne göre Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları hem 

toplam hem de alt boyutlar (ilgi ve sevgi, korku ve güven, meslek ve önem, zevk) 

açısından Genel Lise öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından daha olumlu 

olduğu bulunmuştur. Fen Lisesi öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumun toplam 

ve ilgi ve sevgi, korku ve güven, zevk alt boyutları Anadolu Lisesi ve Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinden daha olumlu olduğu bulunmuştur. Anadolu Lisesi 

ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ise matematiğe yönelik tutumun toplam 

ve ilgi ve sevgi, korku ve güven alt boyutları Genel Lise öğrencilerinden daha 
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olumlu olduğu bulunmuştur. Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum hem toplam hem de alt boyutları arasında 

ise anlamlı farklılıklar yoktur.  

Sınıf düzeyi açısından Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları hem 

toplam hem de tüm alt boyutlar açısından Lise 2 öğrencilerinden daha olumlu 

bulunmuştur. Ayrıca Lise 3 öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları korku ve 

güven alt boyutu açısından Lise 1 öğrencilerinden daha olumlu bulunmuştur. Lise 1 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem de ilgi ve sevgi, 

meslek ve önem ve zevk alt boyutları açısından Lise 2 öğrencilerinden daha olumlu 

olduğu bulunmuştur.  

Ağırlıklı seçmeli derslere göre Fen-Matematik seçmeli dersleri tercih eden 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının, Türkçe-Matematik seçmeli derslerini 

tercih eden öğrencilerin tutumlarına kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur.  

Cinsiyete göre matematiğe yönelik tutumun meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu 

açısından kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunurken, tutum 

toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir fark 

yoktur.  

Aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine göre matematiğe yönelik tutumun 

toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir 

farklılaşma varken, meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu açısından farklılaşma 

yoktur. Farklılaşmanın olduğu gruplarda iki ve üç yıldır aynı matematik 

öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları toplam, ilgi ve 

sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından bir yıldır aynı matematik 

öğretmeninden ders alan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı 

düzeyde daha olumlu bulunmuştur. İki ve üç yıldır aynı matematik öğretmeninden 

ders alan öğrenciler arasında ise matematiğe yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi 

boyutu, korku ve güven boyutu açısından anlamlı bir fark yoktur.  
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Özel matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna göre matematiğe 

yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi boyutu, korku ve güven boyutu açısından özel 

matematik dersi alan veya dershaneye devam öğrenciler lehine anlamlı bir 

farklılaşma varken, meslek ve önem boyutu ile zevk boyutu açısından farklılaşma 

yoktur. 

Matematik dersini seven öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları matematik 

dersini sevmeyen öğrencilerden daha olumlu bulunmuştur. Matematik dersini seven 

öğrencilerin %46’sı dersi sevmelerinde en çok etkisi olan kişinin kendileri, %43.9’u 

öğretmenleri,  %5.5’i kendileri ve öğretmenleri, %4.6’sı ise aileleri olduğunu 

belirtmişlerdir. Matematik dersini sevmeyen öğrencilerin %68.6’sı dersi 

sevmemelerinde en çok etkisi olan kişinin kendileri, %23.1’i öğretmenleri,  %7.1’i 

kendileri ve öğretmenleri, %1.2’si ise aileleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek gruplarına göre fen bilimleri alanında 

meslek seçmeyi düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem 

de alt boyutlarda sosyal bilimler alanında ya da polis akademisi/askeriye alanında 

seçim yapacak olan öğrencilerin ve meslek seçiminde kararsız olan öğrencilerin 

tutumlarına kıyasla anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Meslek seçimine 

henüz karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutum toplam, ilgi ve sevgi 

boyutu, korku ve güven boyutu polis akademisi/askeriye seçecek öğrencilerin 

tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu iken, meslek seçimine henüz karar 

vermeyen öğrencilerin tutumları ile sosyal bilimler alanından meslek seçecek 

öğrencilerin tutumları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma yoktur. Sosyal 

bilimler alanında meslek seçecek öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının ilgi 

ve sevgi boyutu, polis akademisi/askeriye alanında seçim yapacak olan öğrencilerin 

tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur.  

Matematiğin mesleklerindeki yerini ve önemini bilmeyen öğrencilerin, meslekleri 

için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin ve matematiğin 

mesleklerinde gerekli olmadığını fakat üniversite sınavında gerekli olduğunu 
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düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları hem toplam hem de tüm alt 

boyutlar açısından, matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumlu 

bulunmuştur. Mesleğine karar vermeyen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

hem toplam hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu açısından 

matematiğin mesleklerinde yeri ve önemi olmadığını düşünen öğrencilerden anlamlı 

düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Meslekleri için matematiğin gerekli olduğunu 

düşünen öğrencilerin ve mesleklerinde matematiğin gerekli olmadığını fakat 

üniversite sınavında gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin hem toplam hem de tüm 

alt boyutlar açısından matematiğe yönelik tutumları mesleğine karar vermeyen 

öğrencilerden anlamlı düzeyde daha olumlu bulunmuştur. Meslekleri için 

matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları 

hem toplam hem de ilgi ve sevgi boyutu, meslek ve önem boyutu açısından 

mesleklerinde matematiğin yeri ve önemi olmadığını fakat üniversite sınavı için 

gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin tutumlarından daha olumludur. Meslekleri 

için matematiğin gerekli olduğunu düşünen öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları hem toplam hem de tüm alt boyutlar açısından matematiğin 

mesleklerindeki yeri ve önemini bilmeyen öğrencilerin tutumlarından daha 

olumludur. Meslekleklerinde matematiğin yeri olmadığını fakat üniversite sınavı için 

gerekli olduğunu düşünen öğrencilerle matematiğin mesleklerindeki yeri ve önemini 

bilmeyen öğrenciler arasında ve meslek seçimine karar vermeyen öğrencilerle 

matematiğin mesleklerindeki yerini bilmeyen öğrenciler arasında matematiğe 

yönelik tutum hem toplam hem de alt boyut puanları açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

Matematikle ilgili olumlu bir anıyı paylaşan öğrencilerin matematiğe yönelik 

tutumları hem toplam hem de alt boyutlarda olumsuz bir anı paylaşan öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutumlarından anlamlı düzeyde olumlu bulunmuştur.  

Ayrıca, öğrencilerin matematik başarıları ile matematiğe yönelik tutum ve akademik 

özyeterlik algısı arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Matematik öğretmeni davranışları ile ilişkili olarak olumlu 

ifadelere katılan ve olumsuz ifadelere katılmayan öğrencilerin matematik 

öğretmenlerini olumlu algıladıkları, olumsuz ifadelere katılan ve olumlu ifadelere 

katılmayan öğrencilerin ise matematik öğretmenlerini olumsuz algıladıkları 

düşünülerek bir değerlendirmek yapılacak olursa, öğretmenini olumlu algılayan 

öğrencilerin matematik başarıları daha yüksek bulunurken, öğretmenini olumsuz 

algılayan öğrencilerin matematik başarıları daha düşük bulunmuştur. 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:  

1) Matematiğe yönelik tutumla ilişkili bugüne kadar yapılmış olan araştırmalar 

matematiğe yönelik tutumla ilişkili değişkenlerin değerlendirilmesi ve sentez 

edilmesi amacıyla derlenerek tarama niteliğinde bir çalışma yapılabilir.  Tarama 

çalışmaları neticesinde gerekli görüldüğü takdirde matematiğe yönelik tutumla 

ili şkili olarak çoğunlukla odaklanılmış olan değişkenler üzerine bir meta-analiz 

çalışması yapılabilir.  

 

2) Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, akademik özyeterlik algıları ve 

matematik başarısı değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Akademik özyeterlik algısı ve matematik başarısının matematiğe yönelik tutumu 

anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığının araştırılması için regresyon analizleri 

yapılabilir.  

 

3) Türkiye’de lise öğrencilerinin matematik öğretmen davranışlarını nasıl 

algıladıklarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek yoktur. Dolayısıyla lise 

öğrencilerinin matematik öğretmenlerinin davranışlarını nasıl algıladıklarını ölçmek 

amacıyla bir ölçek geliştirilerek geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılabilir.  

 

4) Ülkemize yapılan pek çok araştırmada olduğu gibi matematiğe yönelik tutumla ilgili 

yapılan araştırmalarında pek çoğu kesitsel araştırmalardır. Tutum oluşumu ve 

değişiminin zaman alması nedeniyle matematiğe yönelik tutumla ilgili boylamsal 
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araştırmaların yapılması önemli ve gereklidir. İlkokul düzeyinden başlayarak her yıl 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları değerlendirilerek, kırılma noktası olarak 

ifade edebileceğimiz matematiğe yönelik olumsuz tutum gelişiminin hangi döneme 

denk geldiği tespit edilebilir.  

 

5) Tutumlar erken yaşlarda edinilmektedir. Erken yaşlarda öğrenilen tutumlar, önemli 

yaşantı ve olaylar olmadığı sürece durağandırlar ve kolay kolay değişmezler. Ancak 

yeni yaşantılar ve öğrenmelerle güç de olsa değişikli ğe uğrayabilirler (Kağıtçıbaşı, 

2012).  Baştan yeni bir öğrenme sürecinden geçerek tutum değişimini sağlamak 

yerine, en başta tedbirli olmak önemli ve gereklidir. Bu noktada öğretmenler 

üzerlerine düşen önemli rolün farkına varmalı öğrencilerine yönelik tutum ve 

davranışlarında dikkatli ve özenli olmalıdırlar. Ayrıca, okul düzleminde bu tutum 

değişiminin takibinde öğretmenin ardından rehber öğretmenler de katkı sağlayan 

paydaşlar arasında sayılabilir. 

 

6) Bir öğretmenden, Bloom’un da belirttiği gibi öğrenme-öğretme ortamında işaretler, 

pekiştireç, dönüt-düzeltme kullanması, öğrencilerin katılımını sağlaması 

beklenmektedir. Dolayısıyla, öğretmenin öğretim hizmeti niteliğini uygun şekilde 

karşılayabilmesi için öncelikle kendi alanında yeterli donanıma sahip olması 

gereklidir. Eğer buna ilişkin aksaklıklar varsa öncelikle öğretmen, kendine yönelik 

özdeğerlendirmesini yaparak, bu eksikliklerini gidermelidir. Ancak bu şekilde dersi 

açık ve anlaşılır bir şekilde anlatabilir. Öğretim hizmeti niteliği kapsamında 

öğretmenler derse başlamadan önce dersin amaçlarını ve içeriğini açıklayarak, 

öğrencileri yeni öğrenmelere karşı güdüleyebilirler, ilgi ve merak duymalarını 

sağlayabilirler. Öğretmenlerin yeni öğrenmelerle eski bilgiler arasında bağlantılar 

kurması, öğrencinin anlayarak öğrenmesini sağlayacağı için önemlidir. Ayrıca, 

öğretmenlere cezaya başvurmamaları, başarıyı uygun şekillerde ödüllendirmeleri,  

öğrenmede güçlük çeken öğrencilerle ek çalışma yapmaları, yeni üniteye geçmeden 

bilgi eksikliklerini tespit ederek, varsa eksikliklerin tamamlaması için ek çalışmalar 

yapmaları önerilebilir.  
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7) Matematik derslerinde sürekli başarısızlık yaşayan bir öğrenci matematiğe yönelik 

olumsuz bir tutum ve olumsuz akademik özyeterlik algısı geliştirebilir. Matematiğe 

yönelik olumsuz tutumun gelişmesi ve düşük akademik özyeterlik algısı da 

başarısızlığa neden olabilir. Böyle bir kısır döngü zincirinin oluşmaması için 

öğretmenler öğrencilerine matematikte başarılı olabilecekleri güvenini vermeli ve 

başarı duygusunu yaşayabilecekleri fırsatlar sunmalıdırlar. Bunun için öğretmenler 

öğrencilerine seviyelerine uygun başarabileceği görevler vererek öğrencilerin 

başarma hazzını yaşamalarına olanak tanımalı, öğrencilerinin başarılarını veya 

başarıya giden yoldaki çabalarını takdir etmelidirler. Ayrıca, öğretmenler başarısız 

öğrencilere ilişkin beklentilerini düşük tutmak yerine o öğrencileri daha çok teşvik 

etmeli, onlara karşı daha ilgili olup daha sıcak iletişim kurmaya çalışmalıdırlar.  

 

8) Öğrencilerin matematik alanında başarılı olabilmeleri, matematiğe yönelik olumlu 

tutum geliştirebilmeleri ve yüksek akademik özyeterlik algısına sahip olabilmeleri 

için öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Matematik eğitimi ile ilgili i şlemsel beceriler kazandırılırken anlam 

göz ardı edilebilmektedir. Öğrenciler matematiği anlamlandırdıkları ölçüde sever ve 

başarılı olurlar. Dolayısıyla matematiğin günlük yaşamla ilişkilendirilerek 

anlatılması, matematik öğrenmenin neden gerekli ve önemli olduğunun ifade 

edilmesi gerekmektedir. 

 

9) Eğitim sürecinde rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik hizmeti çerçevesinde, 

öğrencilerin mesleki tercihler yapmaları, kendilerine uygun mesleğe yönelmeleri, iş 

yaşamına ve mesleğe hazırlanmaları konularında gerekli hizmetleri vermekte olduğu 

bilinmektedir (MEB, 2001). Bunun yanında, rehber öğretmenler matematik alanı 

gibi tüm alanların meslekler içerisindeki yeri ve önemine yönelik çalışmaları da 

mevcut hizmetleri kapsamına alabilirler.  
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EKLER 

Ek-I Ki şisel Bilgi Formu 

Sevgili öğrenciler,  

Cevaplayacağınız sorular bilimsel bir araştırmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarının sağlıklı olması açısından sorulara vereceğiniz cevaplarda 

samimi olmanız oldukça önemlidir. Lütfen anket açıklamalarını dikkatlice okuyup 

size en uygun yanıtı veriniz. Soruların tümünü gerçeği yansıtan şekilde cevaplamaya 

özen gösteriniz. Lütfen her ifadeye tek yanıt veriniz ve boş soru bırakmayınız. 

Verdiğiniz cevaplar gizli tutulacaktır. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederim. 

Mehtap SEZGİN 

İ.Ü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Okulunuz  

Sınıfınız  

Ağırlıklı seçmeli dersleriniz  

Cinsiyetiniz  Kız                                   Erkek  

Geçen Dönem Matematik Dersi Karne Notunuz   

Kaç yıldan beri aynı matematik öğretmeninden ders 

alıyorsunuz?  

1 yıl 

2 yıl 

3 yıl 

4 yıl 

Özel olarak veya dershanede matematik dersleri aldınız mı? 

 

Evet 

 

Hayır 
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EK-II  Matematik Tutum Ölçe ği  
 S

or
u 

N
o 

Bu ölçek sizin matematik dersiyle ilgili dü-

şüncelerinizi öğrenmek için hazırlanmıştır.Cüm-

lelerden hiçbirinin kesin cevabı yoktur. Her cümleyle 

ilgili görüş, kişiden kişiye değişebilir. Bunun için 

vereceğiniz cevaplar kendi görüşünüzü 

yansıtmalıdır. Her cümleyle ilgili görüş belirtirken 

önce cümleyi dikkatle okuyunuz, sonra cümlede 

belirtilen düşüncede siz en uygun olan ifadeyi (X) 

şeklinde işaretleyiniz. Bu ifadeler 1.Hiç 

Katılmıyorum 2. Katılıyorum 3.Karasızım 4.Kısmen 

Katılıyorum 5.Tamamen Katılıyorum şeklinde 

verilmiştir. Lütfen her bir ifadeye TEK bir yanıt 

veriniz ve BOŞ soru bırakmayınız. 
H

iç
 k

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
ıs

m
en

 K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 K
at

ılı
yo

ru
m

 

1 Matematik beni korkutmuyor. 1 2 3 4 5 

2 Matematik sevdiğim dersler arasındadır. 1 2 3 4 5 

3 Matematik çalışmayı isterim. 1 2 3 4 5 

4 Matematiği hayatım boyunca birçok yerde 

kullanacağım. 

1 2 3 4 5 

5 Matematik çalışırken gergin olurum. 1 2 3 4 5 

6 Yeni bir matematik problemiyle uğraşırken kendimi 

rahat hissederim. 

1 2 3 4 5 

7 Matematiği anlamaya çalışma zaman kaybıdır. 1 2 3 4 5 

8 Matematik çalışmanın teşvik edici hiç bir yanı yok. 1 2 3 4 5 

9 Matematik öğrenmek zahmete değer. 1 2 3 4 5 
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10 Matematik problemlerini çözmeye çalışma bana 

çekici gelmiyor. 

1 2 3 4 5 

11 Matematik çalışırken sıra dışı bir soruyla karşılaşınca 

yanıt bulana kadar uğraşırım. 

1 2 3 4 5 

12 Bu derste öğrendiklerimi günlük hayatta 

kullanacağımı sanmıyorum. 

1 2 3 4 5 

13 Bazı insanların matematikten nasıl bu kadar 

hoşlandıkları anlamıyorum. 

1 2 3 4 5 

14 Meslek hayatımda matematiği kullanacağımı 

düşünmüyorum. 

1 2 3 4 5 

15 Zorunlu olmasam matematik derslerine girmezdim. 1 2 3 4 5 

16 Matematik çalışmaya başlayınca bırakmak zor gelir. 1 2 3 4 5 

17 Matematiği iyi bilmek çalışma olanaklarımı 

artıracaktır. 

1 2 3 4 5 

18 Matematik derslerinde iyi notlar alabilirim. 1 2 3 4 5 

19 Matematik çalışırken kaygılı olmam. 1 2 3 4 5 

20 Matematiksel düşünme yeteneğine sahip değilim. 1 2 3 4 5 

21 Karşılaştığım problemleri matematik kullanarak 

çözmek hoşuma gider. 

1 2 3 4 5 

22 Matematiği anlayamayacağımı düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

23 Matematik bir bilim değil yalnızca bir araçtır. 1 2 3 4 5 

24 Derste çözümü yarım kalan matematik sorularıyla 

uğraşmak bana zevk verir. 

1 2 3 4 5 
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25 Matematik derslerinde başarılı olmak benim için 

önemlidir. 

1 2 3 4 5 

26 Matematik çalışmak gerektiğinde kendime 

güvenmem. 

1 2 3 4 5 

27 Matematik alanında iddialıyım. 1 2 3 4 5 

28 Başkalarıyla matematik hakkında konuşmaktan 

hoşlanmam. 

1 2 3 4 5 

29 Matematik dersinden zevk alıyorum. 1 2 3 4 5 

30 Matematiğin adını bile duymak beni huzursuz eder. 1 2 3 4 5 

31 Bundan başka matematik dersi almak istemiyorum 1 2 3 4 5 

32 Diğer dersler bana matematikten daha önemli gelir. 1 2 3 4 5 

33 Matematik kafamı karıştırır. 1 2 3 4 5 

34 Matematik sıkıcıdır. 1 2 3 4 5 

35 Matematik en korktuğum derslerden biridir. 1 2 3 4 5 

36 Matematik çalışırken kendimi pek çok çaresiz 

hissediyorum. 

1 2 3 4 5 

37 Bu dersin mesleğime hiçbir katkısı yoktur. 1 2 3 4 5 

38 Keşke diğer derslerde matematik kullanmam 

gerekmeseydi. 

1 2 3 4 5 
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     A   B C D   E 

 

EK- III Akademik Öz-Yeterlik Ölçe ği 

Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz ve her bir maddede verilen durumda 

kendinize ne ölçüde güvendiğinizi, her bir maddenin yanında verilen 

seçeneklerden size uygun olanını işaretleyerek (yuvarlak içine alarak) belirtiniz. 

Lütfen her bir ifadeye TEK bir yanıt veriniz ve BOŞ soru bırakmayınız.  

Oldukça Az Güvenirim                                                                     Çok Fazla 

Güvenirim 

A B C D E 1. Ders sırasında düzgün ve düzenli not tutma 

A B C D E 2. Derste yapılan tartışmalara katılma. 

A B C D E 3. Kalabalık ve büyük bir sınıfta bir soruyu yanıtlama. 

A B C D E 4. Küçük ve tenha bir sınıfta bir soruyu yanıtlama. 

A B C D E 5. Test türü sınavları yapma. 

A B C D E 6. Yazılı sınavları yanıtlama. 

A B C D E 7. Üstün nitelikli bir dönem ödevi hazırlama. 

A B C D E 8. Zor bir konunun anlatıldığı bir dersi, ders süresince dikkatle 

dinleme. 

A B C D E 9. Başka bir öğrenciye ders anlatma. 

A B C D E 10. Bir kavramı başka bir öğrenciye açıklama. 

A B C D E 11. Öğretmeninizden, anlamadığınız bir konuyu tekrar 

anlatmasını isteme. 

A B C D E 12. Derslerin çoğundan iyi not alma. 
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A B C D E 13. Konuyu eksiksiz bir şekilde anlamaya yetecek kadar 

çalışma. 

A B C D E 14. Öğrenci temsilcisi olmak için çalışmak. 

A B C D E 15. Ders dışı etkinliklere (spor etkinlikleri, kulüpler) katılma. 

A B C D E 16. Öğretmenlerinizin saygısını kazanma. 

A B C D E 17. Derslere düzenli olarak devam etme. 

A B C D E 18. Sıkıcı bir derse bile sürekli olarak katılma. 

A B C D E 19. Öğretmeninizin dersi dikkatle izlediğinizi düşünmesini 

sağlama. 

A B C D E 20. Okuduğunuz metinlerdeki fikirlerin çoğunu anlama. 

A B C D E 21. Sınıfta ortaya konulan fikirlerin çoğunu anlamak. 

A B C D E 22. Basit matematik işlemlerini yapma. 

A B C D E 23. Bilgisayar kullanma. 

A B C D E 24. Matematik dersinin içeriğindeki konuların çoğuna hakim 

olma. 

A B C D E 25. Öğretmeninizi daha yakından tanımak için onunla özel 

olarak konuşma. 

A B C D E 26. Bir dersin içeriğini başka bir dersin konularıyla 

ili şkilendirme. 

A B C D E 27. Sınıfta, öğretmeninizin ileri sürdüğü düşünceyi 

sorgulayacak fikirleri ileri sürme. 

A B C D E 28. Bir derste öğrenileni uygulamada kullanma. 



253 

 

A B C D E 29. Kütüphaneyi iyi bir şekilde kullanma. 

A B C D E 30. İyi notlar alma. 

A B C D E 31. Konuları biriktirip çalışmak yerine zamana yayarak 

çalışma. 

A B C D E 32. Ders kitaplarındaki zor kısımları anlama. 

A B C D E 33. İlginizi çekmeyen bir dersin içeriğindeki konulara hâkim 

olma. 
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EK-IV Ö ğrencilerin Algıladıkları Matematik Ö ğretmeni Davranışları Anketi  

Sevgili Öğrenciler, 

Aşağıda matematik öğretmenlerinizi değerlendirmeniz için hazırlanmış olan sorular 

yer almaktadır. Cevaplarınız bilimsel bir araştırmada kullanılacaktır. Araştırma 

sonuçlarının sağlıklı olması açısından sorulara vereceğiniz cevaplarda samimi 

olmanız oldukça önemlidir. Lütfen anket maddelerini dikkatlice okuyup size en 

uygun ifadeyi (X) işareti ile belirtiniz. Bu ifadeler;  “1= Katılmıyorum,  

2=Karasızım, 3=Katılıyorum” anlamına gelmektedir. Lütfen her ifadeye TEK yanıt 

veriniz ve BOŞ soru bırakmayınız. Verdiğiniz cevaplar gizli tutulacaktır. İlginiz ve 

katılımınız için teşekkür ederim. 

 

 

No  

 

Maddeler 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

  

1 Matematik konu ve kavramlarını açık ve anlaşılır biçimde anlatır. 1 2 3 

2 Pek çok formülü ve kavramı ezberlememiz gerektiğini söyler. 1 2 3 

3 Bizleri soru sormamız için teşvik eder. 1 2 3 

4 Dersi belli bir grup öğrenciyle işler. 1 2 3 

5 Tüm öğrencilerin konuyu öğrendiklerinden emin olarak yeni konuya 

başlar. 

1 2 3 

6 Matematiksel yanlışlar yapıldığında çok sert eleştirir. 1 2 3 

7 Ödülden çok ceza kullanır. 1 2 3 

8 Öğrenme ortamında bizi cesaretlendirir. 1 2 3 
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EK-V Soru Formu 

Aşağıdaki soruları okuyarak görüşlerinizi bildiriniz.  

1) Matematik dersini seviyor musunuz?      Evet                              Hayır  

 

Yanıtınız EVET ise matematik dersini sevmenizde en çok etkisi olan kişi kimdir?  

 

Öğretmenim                                Kendim                                     Ailem 

 

Yanıtınız HAYIR ise matematik dersini sevmemenizde en çok etkisi olan kişi 

kimdir?  

 

Öğretmenim                                Kendim                                      Ailem               

 

 

2) Hangi mesleği tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Bu meslekte matematiğin yeri ve 

önemi nedir?  

 

 

3) Matematikle ilgili aklınıza gelen ilk anınızı anlatınız.  

 

 

 

 

 


