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ÖZET 
 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ORTAMINDA KULLANDIKLARI GERİ BİLDİRİM 
STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri 

bildirim ifadelerinin incelenmesidir. Bu amaçla Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği 
geliştirilmiştir. Bu ölçeği geliştirmek için öğretmen ve öğrencilere açık uçlu sorular sorularak 
veri toplanmış ve bu verilerin betimsel analizi sonucunda ölçek maddeleri oluşturulmuştur. 
Araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışma olup, verilerin toplanması bakımından 
karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-
2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda bulunan fen bilgisi öğretmenleri ve 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri 
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi nitel veriler için kuramsal örnekleme yoluyla nicel veriler 
için elverişli durum örneklemesi ve küme örnekleme yöntemleriyel belirlenmiştir. Bu yüzden 
çalışma grubu 51 öğretmen ve 1440 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın nitel verileri uzman 
görüşüne göre hazırlanan açık uçlu soru formuyla toplanmıştır. Nitel verilerin betimsel analizi 
sonucunda “Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği” oluşturulmuştur. Bu ölçek uzman 
görüşlerine göre incelenerek içerik geçerlik indeksi hesaplanmıştır. Ardından ölçeğin yapı 
geçerliğini sağlamak için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda 
ölçeğin 34 maddeden oluşan 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Daha sonra 
ölçeğin fakör yapısı doğrulayıcı fakör analiziyle doğrulanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin 
analizi için betimsel istatistikler, t testi, ANOVA, Mann-Whithney U, Kruskal Wallis testleri 
kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin sınıf ortamında en çok kullandıkları geri bildirim 
türlerinin sırasıyla çaba temelli geri bildirim, övgü ifadeleri, yetenek temelli geri bildirim ve 
negatif geri bildirim iken; öğrencilerin algıladıkları ise sırasıyla övgü ifadeleri, çaba temelli geri 
bildirim, negatif geri bildirim ve yetenek temelli geri bildirim olduğu belirlenmiştir. Nitel 
sonuçlara göre öğretmenlerin süreç odaklı, üst bilişsel ve sosyal geri bildirim türlerini 
kullanmadığı ve geri bildirimin amaçla ilişkilendirilmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin övgü 
ifadelerine ilişkin puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermez iken, çaba temelli geri 
bildirim puanları, negatif geri bildirim puanları ve yetenek temelli geri bildirim puanları 
erkekler lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ayrıca nicel verilere ilişkin sonuçlar, 7. sınıf 
öğrencileri 6 ve 8. sınıf öğrencilerine göre sınıf ortamında daha sık övgü ifadeleri duyarken 7. 
sınıfların 8. sınıflara göre daha sık yetenek temelli geri bildirim ifadeleri duyduklarını ve 
öğrencilerin negatif geri bildirim puanları ve çaba temelli geri bildirim puanlarının sınıf 
seviyesine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Geri bildirim türleri, öğretmen geri bildirimi, geri bildirim stratejileri, fen 

bilimleri dersi 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sedat KANADLI, Mersin Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim 

Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

AN INVESTIGATON OF THE FEEDBACK STRATEGIES THAT THE SCIENCE TEACHERS GIVE 
IN CLASSROOM ENVIRONMENT 

 
The purpose of this study is to explore what the feedback statements that the science 

teachers give and what they used most in the classroom environment. For this purpose, Science 
Course Feedback Scale was developed. In order to develop this scale, the data were collected 
through open-ended questions, asked teachers and students, and as a result of the analysis 
these data, the items of the scale were constructed. In this study, a survey model was used. But 
in order to collect the data, exploratory sequential design, one of mixed-method research 
design, was implemented. The population of the study consisted of middle school science 
teachers and students in Mersin provincial central district in 2016-2017 and 2017-2018 
academic year. The sample of the study was determined through theoretical sampling for 
qualitative data, and through convenience and cluster sampling methods for quantitative data. 
So the sample of the study consisted of 51 teacher and 1440 students. The qualitative data of the 
study was collected through open-ended questions form, designed according to experts’ views. 
As a result of the descriptive analysis of the qualitative data “Science Course Feedback 
Perception Scale” was developed. This scale was examined according to field experts’ views and 
content validity index was calculated. Next, the exploratory factor analysis was performed to 
provide the construct validity of the scale. As a result of the factor analysis, it was determined 
that the scale had a construct with 4 factors, consisting of 34 items. Then, the factor construct of 
the scale was confirmed through confirmatory factor analysis. Descriptive statistics, t-test, 
ANOVA, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used for the analysis of the quantitative 
data.  

As a result of the analysis of the qualitative data, it was determined that the type of 
feedback that the teachers gave in the class environment most were effort feedback, praise 
statements, ability feedback and negative feedback respectively. Conversely, that the students 
were perceived most were praise statements, effort feedback, negative feedback, and ability 
feedback respectively. The qualitative results indicated that the teachers didn’t give process-
focused, meta-cognitive and social feedbacks and they didn’t relate feedbacks to the aims of the 
course. As a result of the analysis of the quantitative results, it was determined that while the 
effort feedback, negative feedback, and ability feedback showed statically significant difference 
according to gender, the praise statements didn’t show any significant difference. Likewise, the 
quantitative results indicated that the seventh-grade students perceived praise statements 
more frequently than sixth and eighth grade student and they perceived ability focused 
feedback more frequently than eighth students, and the negative feedbacks and effort feedbacks 
didn’t show any statically significant difference according to grade levels. 

  
 

Keywords: Feedback types, teachers feedbacks, feedbacks strategies, science coure 

Supervisor: Dr.Assist.Prof. Sedat KANADLI, Mersin University, Curriculum and Instruction, 

Mersin. 
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1.GİRİŞ 

 Araştırmanın bu bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı, problem cümlesi ve 

alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Fen bilimleri dersinin temel amacı, bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini 

amaçlamakla birlikte özünde günlük yaşamda karşılaşılan olayları, neden-sonuç ilişkisi içinde 

inceleyen, düşünen ve olaylar arasında mantıklı ilişkiler kurabilen bireyler yetiştirmek olarak 

açıklanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlığının 01.02.2013/7 tarih ve sayılı kararıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 

fen bilimleri dersinin ilkokul 3. sınıftan itibaren okutulmasına ilişkin aldığı karar da özellikle fen 

öğretim programlarında gerçekleştirilmek istenilen amaçlardan birisi olan fen bilimleri 

okuryazarlığını gerçekleştirmek için önemli bir adımdır. Ülkemizde uygulanan öğretim 

programları 2005-2006 öğretim yılından itibaren yapılandırmacı felsefenin benimsendiği bir 

değişime uğramıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle hazırlanan fen bilimleri öğretim 

programında; araştıran, sorgulayan, fikirler üreten, fikirlerini paylaşan ve problemlere gerçekçi 

çözümler bulan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır (Baki, 2008). Yapılandırıcı öğrenme 

yaklaşımının önem kazanmasının nedenleri arasında öğrenci merkezli öğrenmeyi savunması, 

öğrencilerin motivasyonunu, düşünme becerilerini arttırması ve böylelikle etkili bir öğrenme 

ortamı sağlaması olduğu belirtilmektedir (Yanpar-Yelken, Klıç, Tanrıseven & Üredi, 2009). 

Yapılandırmacı yaklaşımla değişen programlar da yıllar içinde değişmek güncellenmek 

durumunda kalmıştır. Özellikle Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sınavlardaki fen bilimleri 

dersi başarı durumu bu güncellemeler için bir dayanak olmuştur. Türkiye'nin fen bilimleri 

alanında, Programme for International Student Assesment-Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı (PISA) ve Trends in International Mathematics and Science Study-Uluslararası 

Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması, (TIMSS) gibi uluslararası sınavlardaki fen bilimleri 

sıralaması istenilen düzeyde olmaması örnek olarak gösterilebilir.  

Fen bilimleri programı 2017 yılında taslak olarak yayınlanmış, 2018 yılında da 

güncellenerek uygulamaya konulmuştur. Yeni öğretim programında dikkat çeken hususlardan 

biri de beceriler kısmına eklenen "Mühendislik ve Tasarım Becerileri" dir. Bu beceri, fen 

bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, problemlere 

disiplinler arası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, 

öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl 

katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejileri geliştirmesini kapsamaktadır (MEB, 

2018).  
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Yapısalcı yaklaşıma paralel olarak ölçme ve değerlendirme ile ilgili yöntem, teknik ve 

anlayışlarda değişiklikler meydana gelmiştir (Akpınar, 2010). Yapısalcı yaklaşımın doğasına 

uygun ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirebilecekleri 

otantik ölçme değerlendirme yaklaşımları önerilmektedir. Çünkü yapısalcı yaklaşımda 

öğrencinin öğretme-öğrenme süreci boyunca aktif katılımına ve öğrencilerin potansiyellerini 

gösterebilecekleri bir ortam sağlayan alternatif değerlendirme görevlerine önem verilir. 

Programda yer alan ölçme değerlendirme çeşitleri; tanılayıcı değerlendirme, biçimlendirici 

değerlendirme ve sonuç değerlendirme olarak sınıflandırılmakta ve değerlendirmeye bir süreç 

olarak bakılmaktadır. Öğretim sürecinde öğrencinin mevcut durumunu bilmesi ve beklenen 

seviye ile kendi seviyesi arasındaki farkı azaltmak için yapılması gerekenleri öğrencinin bilmesi 

açısından biçimlendirici değerlendirmenin rolü büyüktür (Harlen, Gipps, Broadfoot & Nuttal, 

1992). Bu süreçte öğrencilere eksikleri ve yanlış anlamalarıyla ilgili geri bildirimler 

verilmektedir. Böylece öğrenci süreç içerisinde eksiklerini tamamlama ve yanlışlarını düzeltme 

fırsatı bulur (Baki, 2008). Dolayısıyla, biçimlendirici değerlendirmenin en önemli 

bileşenlerinden biri geri bildirimdir. Geri bildirim öğrenciyi kendi performansıyla ilgili 

bilgilendirmek ve onların öğrenme ve öğretme açısından gelişimi için gerekli olan bilgiyi 

sağladığından öğrencilerin gelişiminde önemli bir rol oynar (Sadler, 1989; Higgins, 2000; Taras, 

2005). Buna ek olarak, Walberg (1984)' de yaptığı bir çalışmada öğrenci başarısını etkileyen 26 

unsur arasında geri bildirimin üçüncü sırada yer aldığını belirtmektedir. Ayrıca, Walberg 

incelediği 95 araştırmaya dayanarak, öğretim sürecinde verilen dönütlerin öğrenci başarısını 

%50’den %89’a çıkardığını da ifade etmektedir (Walberg' ten aktaran Adrienne, 1997). 

Gelişen teknolojiye ve buna paralel olarak sınıf ortamında meydana gelen yeniliklere 

rağmen öğretmen, istenilen amaçların gerçekleştirilmesinde en önemli aktördür. Öğretmen 

yeterlikleri de bu amacı gerçekleştirmeye imkan verecek şekilde geliştirilmelidir. Bu 

yeterliklerden biri de öğretmenin öğrenciye vermiş olduğu geri bildirimdir. Belli bir konuda 

fikir üretmek ve gelişmeyi sağlamada geri bildirimin öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni 

olduğu akademik çevrelerce kabul edilmektedir. Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmadan 

kendi güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili uyarmak, onların kendi performanslarını 

değerlendirmelerini ve gelecekteki çalışmalarında bu bilgilerini kullanmalarını sağlayabilir 

(Wiliam, 1999; Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Geri bildirim bilişsel, duyuşsal ve motivasyonel 

süreçler üzerinde önemli etkilere sahip olmanın yanında öğrencinin kendi anlayışı (kendine 

güven ve kontrol) üzerinde de etkiler oluşturur (Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Bu yüzden 

öğrencinin aldığı geri bildirimin niteliği önemlidir. Yani, geri bildirim mesajının içeriği, geri 

bildirimin zamanlaması, geri bildirimin yeri, geri bildirim alma ve vermenin nedeni ve geri 

bildirimin hangi yollarla alınıp verildiği geri bildirimin etkililiği açısından önem taşımaktadır 

(Brinko, 1990). 
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 Geri bildirimin önemine vurgu yapan önemli eğitimcilerden biri de Benjamin S. 

Bloom'dur. Tam öğrenme adını verdiği kuramında okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde 

gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları öğrenci, 

okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri 

açıklamaya çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, tam öğrenme modeli; ek zaman ve öğrenme 

olanakları sağlandığında, hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni 

davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Bunun içinde öğrenme düzeyini etkileyen 

değişkenleri bilmek önemlidir. 

 Bloom (1979)'a göre öğrencinin öğrenme düzeyini belirlediğine inanılan öğrenci 

niteliklerinden ilki, bilişsel giriş davranışlarıdır. Bilişsel giriş davranışları, öğrencinin yeni bir 

öğrenme ünitesini ya da bir dersteki öğrenme ünitelerini öğrenebilmesi için daha önceden 

kazanmış olması gerekli davranışlardır. Öğrenme düzeyini belirleyen öğrenci niteliklerinden 

ikincisi, öğrencinin öğrenme birimi ile ilgili duyuşsal giriş özellikleridir. Diğer bir deyişle, 

öğrenme ünitesi ya da ünitelerini öğrenmeye güdülenmiş olma derecesidir. 

 Öğrenme düzeyini belirlediğine inanılan üçüncü değişken ise, öğretme- öğrenme süreci 

ile ilgilidir. Öğretim hizmetlerinin niteliği olarak adlandırılan bu değişken ise ipuçları, öğrenci 

katılımı, pekiştirme ve dönüt-düzeltme araçları tarafından etkilenir. Öğretim hizmeti niteliğinin 

vazgeçilmez bir öğesi dönüt ve düzeltmedir. Dönüt, öğrenmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı 

hakkında verilen mesajların bütünüdür. Aynı zamanda öğretimin düzenlenmesinde kullanılacak 

öğrenme ilkelerinden biridir. Dönüt, sadece öğrenme sonuçları hakkında bilgi vermekle 

kalmayıp, öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksiklerinin giderilmesine hizmet ettiği ölçüde 

öğrenme düzeyinin yükselmesine yardım edebilir (Senemoğlu, 2013, s.454). 

Geri bildirimin alanyazında birçok tanımı vardır; ancak en kapsamlı tanımı, öğrencinin 

gözlenen performansı ile standart performans arasındaki mukayese sonucu edinilen ve 

öğrencinin performansını geliştirme niyetiyle verilen özel bir bilgi olarak tanımlanır (Van de 

Ridder, Stokking, Mc Gaghie & Ten Cate, 2008). Bir başka değişle öğretmen tarafından verilen 

geri bildirim öğrencinin mevcut bilgi ve anlayışı ile öğretmenin bu bilgi ve anlayış hakkındaki 

beklentisi arasındaki farkı ifade etmektedir (Orlich, Harder, Callahan, Trevisan & Brown, 2007, 

s.337). Dolayısıyla geri bildirimin etkili olabilmesi için öğrencin öğrenme hedeflerinden 

haberdar olması gerekmektedir. Böylece öğrenciler mevcut performanslarının, bu hedeflerle 

nasıl ilişkili olduğunu ve nasıl devam edeceklerini görebilirler (Timperley, 2007). Ayrıca geri 

bildirimin içerik ve zamanlama olarak iki özelliği, geri bildirimin etkililiği ve verimliliği 

açısından önemlidir. Çünkü içerik bakımından geri bildirim öğrenciye belirlenen hedeflere göre 

nerede olduğunu ve kendini geliştirmek için ne yapması gerektiğini bildirirken, zamanlama 

bakımından geri bildirim ise bilgileri öğrencinin en fazla yaralanabileceği zaman sağlamaktadır 

(Van den Bergh, Ros & Beijaard, 2012). 
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Ulusal alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin kullandığı geri bildirim stratejileri ile 

ilgili ile ilgili sınırlı sayıda ve daha çok nitel yöntemlerle yürütülen çalışmalara rastlanmaktadır  

(Çabakçor, Akşan, Öztürk ve Çimer, 2011; Türkdoğan ve Baki, 2012; Köğce, 2012; Cengiz, 2012). 

Buna karşılık bir geri bildirim stratejileri ile ilgili nicel yöntemlerle ve geniş örneklem grubu 

üzerinde yürtülen bir çalışma bulunamamıştır. Bu çalışma, fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf 

ortamında kullandıkları geri bildirim starejilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla geri 

bildirim stratejileri için Burnett Paul C. nin kavramsal çerçevesi kullanılmıştır. Burnett'e göre 

(1996) öğretmen geri bildirimleri; negatif geri bildirim (Bu yaptığın yeterli değil.), pozitif geri 

bildirim (Aferin! Güzel iş çıkardın.), çaba temelli geri bildirim (Sen gerçekten sıkı çalışan 

birisin.) ve yetenek temelli geri bildirim (Bu konuda gerçekten çok beceriklisin.) olarak dörde 

ayrılmaktadır. Bu kavramsal yapıya ek olarak öğrencilerin ders ortamında duydukları övgü 

ifadeleri de eklenmiştir. Çalışma nitel ve nicel olarak iki aşamada gerçekleşmiş olup, fen bilgisi 

öğretmenlerini ve 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerini konu almaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri 

bildirim stratejilerini tespit edecek bir ölçek geliştirmek ve öğretmenlerin en sık kullandığı geri 

bildirim stratejilerini belirleyerek bu stratejilerin öğrencilerin cinsiyetine ve sınıf seviyesine 

göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.  

1.3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

 Yukarıda verilen amaç doğrultusunda problem ve alt problem aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur. 

1.3.1. Araştırmanın Problemi 

 Fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri bildirim stratejileri 

nasıldır ve bu stratejiler cinsiyet ve sınıf seviyesi açısından anlamlı farklılık göstermekte midir? 

1.3.2. Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Öğretmenler sınıf ortamında ne tür geri bildirim vermektedir? 

2. Öğrenciler sınıf ortamında ne tür geri bildirim almaktadır? 

3. Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duydukları geri bildirim ifadeleri nelerdir? 

3.1. Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu övgü ifadeleri nelerdir? 

3.2. Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu çaba temelli geri bildirim ifadeleri nelerdir? 

3.3. Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu negatif geri bildirim ifadeleri nelerdir? 

3.4. Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu yetenek temelli geri bildirim ifadeleri 

nelerdir? 
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4. Öğrencilerin geri bildirim puanları, cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?  

4.1. Öğrencilerin övgü puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4.2. Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

4.3. Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

4.4. Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

5. Öğrencilerin geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

        5.1. Öğrencilerin övgü puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

        5.2. Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

        5.3. Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

        5.4. Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

 Öğrencinin öğrenmesini etkileyen faktörler incelendiğinde genetik faktörlerden (%50) 

sonra en büyük etkiyi öğretmen yeterlikleri (%30) oluşturmaktadır (Hattie, 2009). Hattie’ye 

(2009) göre bu etkiyi; pedagojik alan bilgisi derin olan, öğrencileri için yüksek beklentilere 

sahip, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri yaratan, öğrencilerini izleyen ve geri bildirim veren 

öğretmenler yaratmaktadır. Ona göre bu öğretmen nitelikleri içinde de geri bildirim güçlü bir 

etki oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda; olumlu, ölçüt temelli, yeterlik ve çaba 

temelli geri bildirimlerin öğrencilerin öğrenmeleri, motivasyonları ve başarıları üzerinde güçlü 

bir etkiye sahip olduğu (Hattie & Timperley, 2007) ve öz yeterliklerini arttırdığı (Shunk,1984; 

Schweinle, Meyer & Turner, 2006) belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin derslerde 

kullandığı geri bildirim stratejilerinin incelenmesi, öğrencilerin genel olarak daha az başarılı 

oldukları fen ve matemetik gibi derslerindeki başarılarını arttırmak açısından önemli olduğu 

söylenebilir.  

Öğretmen geri bildirimleri ile ilgili ulusal alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin 

matematik derslerinde kullandığı geri bildirimlerin incelendiği çok sayıda çalışmaya (Çabakçor, 

Akşan, Öztürk ve Çimer, 2011; Türkdoğan ve Baki, 2012; Köğce, 2012) rastlanırken fen bilimleri 

dersinde yapılan sınırlı sayıda çalışma (Cengiz, 2015; Oğuz, 1993) bulunmaktadır. Bu çalışmalar 

da bir ölçek olmamasından dolayı görüşme, gözlem ya da anket yoluyla sınırlı bir örneklem 

grubu üzerinde yürütülmüştür. Bu yüzden ulusal alanyazında geniş bir öğrenci grubu üzerinde 
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çalışmak ve fen bilgisi öğretmenlerinin geri bildirim stratejilerini belirlemek için bir ölçeğe 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenlerinin derste kullandıkları geri 

bildirim stratejilerini belirleyecek bir ölçek geliştirilmiştir. Böylece bu çalışmanın hem alanda 

yapılacak yeni çalışmalar için araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmekte hem de 

öğretmenlerin geri bildirim yeterliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan mesleki 

gelişim faaliyetlerine rehberlik edeceği umulmaktadır. 

 

1.5. Sayıltılar 

1. Fen bilgisi öğretmenleri açık uçlu sorulara, öğrenciler ise hem açık uçlu sorulara hem de ölçek 

maddelerindeki sorulara samimi bir şekilde cevap vermiştir. 

1.6. Sınırlılıkları 

1. Araştırmanın bulguları, açık uçlu sorulara ve ölçek maddelerine verilen cevaplardan gelen 

verilerle sınırlıdır. 

2. 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Mersin ili merkez ilçelerindeki ortaokullarda 

görev yapan fen bilgisi öğretmenleri ve ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle sınırlıdır. 

1.7. Tanımlar 

 Geri Bildirim Stratejileri: Bu araştrmada geri bildirim stratejileri, fen bilgisi 

öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri bildirim ifadelerinin "övgü ifadeleri", "negatif 

geri bildirim ifadeleri", "çaba temelli geri bildirim ifadeleri" ve "yetenek temelli geri bildirim 

ifadeleri" olmak üzere dört geri bildirim türü altında toplanması ile tanımlanmıştır.  
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2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR / ALANYAZIN 

 

 Bu bölümde, araştırmanın konusu ile ilgili alanyazın temel olarak aşağıdaki başlıklar 

kapsamında incelenmiştir.  

 

 2.1. Eğitim Öğretim Ortamında Geri Bildirim 

 2.2. Geri Bildirim Türleri 

 2.2.1. Geri Bildirim Sınıflamalarına Genel Bir Bakış 

2.2.2. Schimmel' e Göre Geri Bildirim Sınıflaması 

 2.2.3. Tunstall ve Gipps (1996) Geri Bildirim Sınıflaması 

 2.2.4. Van den Bergh, Ros ve Beijaard (2013) Geri Bildirim Sınıflaması 

 2.2.5. Burnett'in Geri Bildirim Sınıflaması 

               2.2.6. Geri Bildirimin Zaman Öğesi Açısından Sınıflanması 

2.3. Öğrenme Teorilerine Göre Geri Bildirim Modelleri 

 2.4. Övgü ve Geri Bildirim 

 2.5. Kaliteli Geri Bildirim 

 

 Öncelikle geri bildirimin çeşitli tanımları ve alanyazındaki sınıflamalarına yer 

verilmiştir. Arkasından geri bildirimin övgü ile ilişkisi ve kaliteli bir geri bildirimin nasıl olması 

gerektiğine değinilmiştir. Daha sonra ise yurt içinde ve yurt dışında eğitimde geri bildirim ile 

ilgili yapılan araştırmalara birlikte yer verilmiştir. 

 

2.1. Eğitim Öğretim Ortamında Geri Bildirim 

 

 Öğretim hizmetinin niteliğini etkileyen önemli öğelerden biri de geri bildirimdir. 

İngilizce "feedback" olarak adlandırılan kavram Türkçe'de geri besleme, geri bildirim, dönüt, 

aydınlatıcı yankı, sonuçların bilgisi gibi ifadelerle karşılanmaktadır (Özçelik, 1992). Tük Dil 

Kurumu’da (TDK, 2017) gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin edinilen 

bilgi, dönüt; yapılan bir davranışın, düzenlemenin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği 

bilgi olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacılar arasında geri bildirimin nasıl tanımlanabileceği ve 

nitel olarak iyi bir geri bildirimin nasıl olması gerektiği konusunda çok az fikir birliğine 

varılmıştır (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Ancak alanyazın incelendiğinde benzer odak 

noktalarına vurgu yapan tanımlar görülmektedir. Bunlar aşağıda verilmiştir. 

 Geri bildirimin daha çok iletişim süreci boyutuna vurgu yapan bir tanım olarak, Ilgen, 

Fisher & Taylor (1979) geri bildirimi, vericinin alıcıya mesajı naklettiği genel iletişim sürecinin 

özel bir hali olarak tanımlamaktadırlar. 
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Şekil 2.1. İletişim Sürecinde Geri Bildirim 

 

 Bloom'a göre ise (1979) geri bildirim, öğrenme sürecinde bulunan kişiye aşağıdaki 

koşullarda iletilen mesajların tümüdür: 

a) Kişinin mevcut davranışının, kendisinden beklenen davranışa ne ölçüde yakın olduğu 

b) Eğer mevcut davranış, kişiden beklenen davranışa çok yakın ise bunun böyle olduğu 

c) Kişinin davranışı kendisinden beklenen davranışa yakın değilse, eksiklerin ve hataların 

neler olduğu 

d) Bu eksikliklerin ve hataların nasıl giderileceği 

e) Kişinin öğrenmede ulaştığı son düzeyin ne olduğu  

 Geri bildirim, deneysel psikoloji literatüründe " sonuçların bilgisi" olarak geçer. Burada 

kastedilen, yaptığı bir davranışın sonuçları hakkında deneğe bilgi verilmesidir. Bu anlamıyla 

geri bildirim üç özellik taşır. Bu özellikleri a) yönlendirici, b) güdüleyici ve c) pekiştirici 

oluşudur (Dökmen, 1982).  

 Ramaprasad (1983) geri bildirimi bir sistem parametresinin gerçek seviyesi ile referans 

seviyesi arasındaki boşluğu kapatmak için sağlanan bilgi olarak tanımlamıştır. Sadler (1989) 

eğitimsel amaçlar için Ramaprasad' ın tanımını revize ederek geri bildirimi arzulanan ve gerçek 

performans seviyesi arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik verilen ve gelişmeyi sağlayan bilgi 

olarak tanımlamıştır. 

 Başka bir tanıma göre geri bildirim, bilişsel ve davranış seviyesinde değişim oluşturmak 

ve öğrenmeyi arttırmak için verilen performans bilgisidir (Mory, 1992). Eğitimde geri bildirim, 

öğrenmenin gerçekleştiği ortamda, öğrencinin verdiği yanıttan hemen sonra ya da belirli bir 

zaman sonra, öğrencinin yanıtını pekiştirmek, güdülemek veya hatalarını düzeltmek için 

açıklamalarda bulunmak amacıyla kullanılan görsel ve işitsel uyaranlar olarak tanımlanabilir 

(Kulhavy & Wager, 1993). Ayrıca geri bildirim terimi, öğrencilerin anlama yeteneği veya 

yetersizliği hakkında bilgi sağlayarak iyileştirme yollarına yönlendiren bir araç olarak 

tanımlanmıştır (Hattie, 1993). 

 Butler & Winne’e (1995) göre geri bildirim öğrencinin kendi öğrenme süreci ve 

performansı ile ilgili aldığı bilgidir. Panasuk & Lebaron (1999), geri bildirimi kendi 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

9 
 

performansıyla ilgili öğrenciye sağlanan bilgi ve daha sonraki gelişmeler için verilen öneriler 

olarak tanımlamaktadır. 

 Askew & Lodge (2000) geri bildirimin daha geniş bir tanımını yapmışlardır. Onlar, hem 

formal hem de informal durumlarda öğrenmeyi destekleyen alıcı ile verici arasındaki her türlü 

diyalogu geri bildirim olarak tanımlamışlardır. Bir başka değişle, geri bildirimi hemen hemen 

bir sınıfta olan her şey olarak tanımlamışlardır. 

 Geri bildirimin temel unsurlarını on yıllık bir araştırmada inceledikten sonra,  

öğrencinin gözlenen performansı ile standart performans arasındaki mukayese sonucu edinilen 

ve öğrencinin performansını geliştirme niyetiyle verilen özel bir bilgi olarak tanımlamışlardır 

(Van de Ridder vd., 2008). Geri bildirim öğrencinin mevcut performansının öğrenme 

hedefleriyle nasıl ilişkili olduğu hakkında önemli bir bilgi olduğu için, bir öğrencinin 

performansının karşılaştırıldığı standart öğrenme hedefleriyle formüle edilmiştir (Nicol & 

Macfarlane-Dick 2006). Genel olarak araştırmacılar geri bildirimin öğrenme sürecinde etkili bir 

öğe olduğu konusunda ilgili tüm araştırmacı ve kuramcılar görüş birliği içindedir (Güneş, 2007, 

s.37). 

 

2.2. Geri Bildirim Türleri 

 

 Geri bildirim türleri konusunda alanyazında birçok sınıflamaya rastlanmaktadır. Aşağıda 

bu sınıflama çeşitleri incelenmiştir. 

 

2.2.1. Geri Bildirim Sınıflamalarına Genel Bir Bakış 

 

 Kara (1994), geri bildirim ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, geri bildirimin; hem eğitim 

ortamına, hem içerdiği bilgi miktarı ve veriliş biçimine hem de geri bildirimin yapısına göre 

sınıflandırıldığını belirtmiştir.  

 Geri bildirimin verildiği ortama göre; (i) Normal ve deneysel sınıf ortamında kullanılan 

geri bildirimler, (ii) Bilgisayar destekli öğretim ortamında kullanılan geri bildirimler, (iii) 

Programlı öğretim tekniğinde kullanılan geri bildirimler olarak sınıflandırılır. 

 İçerdiği bilgi miktarı ve veriliş biçimine göre; (i) Bilginin (aralıklı veya sürekli) verilmesi, 

(ii) Not verilmesi (aralıklı veya sürekli), (iii) Dağınık sözcüklerle geri bildirim verilmesi, (iv) 

Olumlu veya olumsuz pekiştireçlerle verilmesi, (v) Doğru- Yanlış geri bildirimi, (vi) İçerdiği bilgi 

miktarına göre düzenlenen geri bildirim, (vii) İşbirliğine dayalı paylaşmalı geri bildirim, (viii) 

Bütün sınıfa birlikte verilen geleneksel geri bildirim, (ix) Yazılı ve/veya sözlü geri bildirimler 

olarak sınıflandırılır. 
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 Yapısına göre ise; (i) onaylayıcı geri bildirim, (ii) bilgi veren geri bildirim ve (iii) 

düzeltici geri bildirim olarak ele alındığı görülmektedir. Bununla birlikte iki tür geri bildirimden 

söz edilebilir. Bunlar a) iç kaynaklı geri bildirim ve b) dış kaynaklı geri bildirim olarak ifade 

edilebilir. Sınıf ortamında sorulan bir sorunun çözümünü öğretmen tahtada yaparken, 

öğrencinin defterinde soruyu doğru çözdüğünü görmesi içsel geri bildirim olurken; öğrencinin 

öğretmenine defterindeki çözümü gösterip öğretmeninden onaylayıcı bir söz duyması dışsal 

geri bildirime örnektir. Ayrıca, geri bildirimin bilgi sağlayıcı ve pekiştirici olmak üzere iki yönü 

bulunduğu, bilgi sağlayıcı yönünün öğrenme üzerinde, pekiştirici yönünün ise öğrenilenin 

davranışa dönüşmesi üzerinde etkili olduğu söylenebilir (De Cecco'dan aktaran Dökmen, 1982). 

  Akyıldız (1996) çalışmasında, davranışçıların geri bildirimi içsel ve dışsal olmak üzere 

iki boyutta incelediğini, buna bağlı olarak dışarıdan bireye tepkisine karşılık sunulan bilgiye 

(knowledge of responce) göre dışsal geri bildirim stratejilerini dört ana kategoride 

sıralamaktadır. Sonuç Bilgisi (Knowledge of Result), Doğru Cevap Bilgisi (Knowledge of Correct 

Responce), Açıklayıcı/Ayrıntılı Geri Bildirim (Explanatory/Elaborated Feedback), Katkısal Geri 

Bildirim (Attributional Feedback) olarak sıralanır. 

 

2.2.2. Schimmel'e Göre Geri Bildirim 

 

 Schimmel (aktaran Güneş, 2007) geri bildirim türlerini belirli özelliklerine göre 

gruplandırmaktadır. Schimmel'e göre; doğrulayıcı, düzeltici, tanılayıcı ve açıklayıcı geri 

bildirimler olmak üzere dört başlık altında geri bildirim sınıflandırılmaktadır. 

 

Doğrulayıcı Geri Bildirim  

 Bu geri bildirimde öğrenciye yalnızca yanıtın doğru ya da yanlış olduğu bildirilmektedir. 

Örneğin, doğru yanıtlanan bir sorudan sonra “doğru”, “evet”, “iyi gidiyorsun, devam et”, yanlış 

yanıtlanan sorudan sonra ise “yanlış”, “hayır”, “yeniden dene” gibi karşılıklar verilir. Yapılan 

araştırmalar, doğrulayıcı geri bildirim türünün, doğru yanıtları pekiştirmede etkili olduğunu; 

ancak yanlış yanıtları düzeltme konusunda aynı düzeyde yeterli olmadığını göstermektedir 

(Güneş, 2007). 

Düzeltici Geri Bildirim  

 Düzeltici geri bildirimde verilen yanıtın doğru ya da yanlış olduğu belirtildikten sonra, 

yanlış yanıtın düzeltilmesi için doğru yanıtın ne olduğu ifade edilir. Düzeltici geribildirim bazen 

sadece yanlış yanıt verildiğinde kullanılır. Doğru yanıttan çok, yanlış yanıtı önemseyen böyle bir 

uygulama, öğrenci başarısını ödüllendirmediği için güdülenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir 

(Şimşek'ten aktaran Güneş, 2007).  
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Tanılayıcı ve Açıklayıcı Geri Bildirim 

 Bu türdeki geri bildirimde ise özellikle yanlış yanıtların nereden kaynaklanabileceği 

bulunarak, bilgi ya da mantık hatalarını gidermek amaçlanmaktadır. Ayrıntılı çalışmaların yanı 

sıra, uzun süreli gözlemler ile hataların hangi noktalarda yoğunlaştığı belirlenir. Bununla 

beraber, öğrencilerin sıkça yaptığı hatalar karşılaştırılarak, hataların kaynağı bulunmaya 

çalışılır. Hata bulunursa tanılayıcı geri bildirim hatayı ön plana çıkaracak bir çözüm önerisi verir 

(Hannafin & Hooper'den aktaran Çalışkan, 1999). 

 

2.2.3. Tunstall ve Gipps (1996) Geri Bildirim Sınıflaması 

Tablo 2.1. Tunstall ve Gipss (1996) Geri Bildirim Sınıflaması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Tablo 2.1. Köğce, D. (2012).'nin "İlköğretim matematik öğretmenlerinin geri bildirim verme 

biçimlerinin incelenmesi" adlı doktora tezinden alınmıştır. 
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 Bu sınıflandırmada öğretmenlerin kullandıkları geri bildirimler içerik açısından 

değerlendirmeci ve betimleyici olmak üzere iki türde kategorize edilmiştir (Tablo.2.1.'e 

bakınız). Değerlendirmeci geri bildirim öğrencinin yaptığı ya da söylediği hakkında yargı 

bildirirken, betimleyici geri bildirim öğrencinin ne yaptığı, ne söylediği ve nasıl gelişebileceği ile 

ilgilidir. 

 Değerlendirmeci geri bildirim genel teması önce pozitif ve negatif geri bildirim alt 

temalarına ayrılmıştır. Daha sonra pozitif geri bildirim A1-Ödüllendirme, B1- Onaylama 

şeklinde iki geri bildirim türüne ayrılmıştır. Aynı şekilde negatif geri bildirimde A2-

Cezalandırma, B2-Onaylamama/Beğenmeme şeklinde iki geri bildirim türüne ayrılmıştır. 

Benzer şekilde betimleyici geri bildirim genel teması da önce başarıyla ilgili geri bildirim ve 

gelişmeyle ilgili geri bildirim olmak üzere iki alt temaya ayrılmıştır. Daha sonra başarıyla ilgili 

geri bildirim C1- Başarıyı belirtme ve D1-Başarı ile ilgili açıklama şeklinde iki farklı geri bildirim 

türüne ayrılmıştır. Aynı şekilde gelişmeyle ilgili geri bildirimde C2-İlerleme/Gelişmeyi belirtme 

ve D2-Gelişme yolunu oluşturma şeklinde iki farklı geri bildirim türüne ayrılmıştır. 

Değerlendirmeci ve betimleyici geri bildirim temalarının alt kodları aşağıda açıklanmıştır. 

 

A1: Ödüllendirme 

 Bu geri bildirim en pozitif değerlendirmeci geri bildirimdir. Bu geri bildirim davranış 

veya çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı öğretmenlerin öğrencileri ödüllendirme arzularını 

ifade etmek için kullanılır. Öğretmenler çalışmalarına daha çok gayret gösteren veya belli bir 

sosyal tutum veya beceri gösterdiği kanısına vardıkları öğrencilere genellikle bu geri bildirimi 

vermeye eğilimlidirler. Bu tip geri bildirim belli davranış tiplerini güçlendirmek ve öğrencileri 

cesaretlendirmek için kullanılır. Bu geri bildirim dışsal (extrinsic) geri bildirimdir. 

 

B1: Onaylama 

 Bu tür geri bildirim değerlendirmeci ve pozitiftir ve öğrencinin yaptıklarını veya 

çalışmasını öğretmenin onaylamasıyla ilgili ifadeleri içerir. 

 

C1: Başarıyı belirtme 

 Bu geri bildirim betimleyici geri bildirimdir ve elde edilen başarının belirli yönlerini 

açıklar. Bu geri bildirim elde edilen başarının bileşenlerini etiketlemek ve tanımlamakta 

kullanılır. Yani bu tip geri bildirim iyi bir başarıyı oluşturan ve beklenen şeylerle ilgili açık 

mesajlar verir. Bu geri bildirim özel bir övgüyle öğrenci başarısını destekler. 
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D1: Başarıyla ilgili açıklama 

 Bu geri bildirim türü öğrencilerin süreç içindeki çalışmasını yansıtmada kullanacağı 

karşılıklı iletişim ve diyaloğu içerir. Bu tür geri bildirimle öğretmen yargılamak veya bir şeyler 

sağlamaktan ziyade öğrenme sürecini kolaylaştırır. Öğrencinin kendi çalışmalarını kullanarak 

başarısını açıklaması ve göstermesi istenir. Bir diğer deyişle başarılan şeyler ve niçin veya nasıl 

olduğuyla ilgili diyalogları içerir. Bu tür geri bildirim büyük ölçüde öğrencilerin kendi  kendini 

değerlendirmelerini sağlar. Bu geri bildirimde öğrencilerin sesi diğer geri bildirimdekilerden 

daha fazla duyulabilir. 

 

A2: Cezalandırma 

 Bu en negatif değerlendirmeci geri bildirimdir. Bu bir şeyin öğretmen tarafından 

tamamen beğenilmediğini gösteren geri bildirimdir. 

 

B2. Onaylamama / Beğenmeme 

 Bu genel bir değerlendirmeci geri bildirimdir ve negatiftir. Öğrenciye çalışmalarının 

onaylanmadığını hissettiren şeylerle ilgilidir. Öğretmen bu geri bildirimi çalıştığına inandığı bir 

öğrencinin çalışmasıyla ilgili nadiren kullanır. 

 

C2: İlerleme / Gelişmeyi belirtme 

 Bu betimleyici geri bildirimdir. Bu tür geri bildirimler öğrenilen şeylerin nasıl 

düzeltilebileceğini veya daha iyisinin nasıl yapılabileceğini vurgulamak için kullanılırlar. Bu geri  

bildirim belli bir görev ve davranış türüne özgüdür ve hatanın olduğu yere odaklanır. Bu tür geri  

bildirim verilirken öğretmenler kişisel özelliklerden ziyade daha çok öğrenci başarısıyla ilgili 

hatalara odaklanırlar. 

 

D2: Gelişme yolunu oluşturma 

 Bu tür geri bildirim öğrenci çalışmasının karşılıklı eleştirel değerlendirmesi üzerine 

odaklanır. Bu geri bildirim tipi öğretmenlerin yönetmesi veya yönergeler vermesinden ziyade 

önerilerde bulunduğu ve tartışmanın bir parçası olarak sorguladığı, ortam sağlayıcı olarak 

davrandığı geri bildirimlerdir. Bu tip geri bildirim öğrencilere kendi çalışmalarını geliştirmeleri 

için kullanabilecekleri stratejileri sağlar ve kendi çalışmalarını ölçmek için onları 

cesaretlendirir. 
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2.2.4. Van den Bergh, Ros & Beijaard (2013)'ın Geri Bildirim Sınıflaması  

 

 Van den Bergh, Ros ve Beijaard (2013) yaptıkları çalışmada, geri bildirim ile ilgili 

alanyazını inceledikten sonra geri bildirimle ilgili aşağıdaki sınıflamayı yapmışlardır. 

 

Tablo 2.2. Van den Bergh, Ros ve Beijaard (2013)'ın Geri Bildirim Sınıflaması 
Öğretmen Geri Bildirimi 

Odak Hedefle İlişkili Olma Doğası Yöntem 
Görev Evet Onaylayıcı Kolaylaştırıcı 
Süreç Hayır Eleştirici Yönlendirici 

Meta-bilişsel  Yapıcı Yüreklendirici 
Sosyal  Yıkıcı  

Bireysel/Spesifik 
olmayan 

 
Onaylayıcı-Eleştirici-Yapıcı 

 

  Diğer Kombinasyonlar  
 

 Geri bildirim odağıyla ilgili olarak, Hattie & Timperley'nin (2007) geri bildirim 

düzeylerinin açıklamaları ve Vermunt & Verloop'un (1999) öğrenme faaliyetleri birleştirilmiş ve 

sosyal öğrenme yönü eklenmiştir. Geri bildirim sorularının odaklandığı düzeyler, görev düzeyi, 

süreç düzeyi, üst biliş/meta biliş düzeyi ve bireysel/spesifik olmayan düzeydir. Görev 

düzeyindeki geri bildirim doğrulama içermektedir; işin doğru olup olmadığı veya görevin ne 

kadar iyi yapıldığı hakkında bilgi sağlamaktadır. Daha fazla veya farklı bilgi edinmek için 

yönlendirmeler de içermektedir. Süreç düzeyindeki geri bildirim, görevi anlamak için gereken 

bilgi işlem ve öğrenme süreçlerine yönelik geri bildirim anlamına gelmektedir. Üst biliş 

seviyesindeki geri bildirim, öğrencilerin görevi yerine getirme konusundaki özgüven ve öz 

değerlendirme yeteneklerini geliştirmek için planlama, izleme, yönelme ve düzenleme 

biçimlerini ele almaktadır. Bireysel/Spesifik olmayan geri bildirim, öğrenciyle kişisel olarak 

ilgilidir ve genellikle olumlu değerlendirmeleri ifade eder ve bir öğrenciyi etkileyebilir, örneğin 

“iyi çocuk” hitabı gibi. Süreç düzeyindeki ve üst biliş düzeyindeki geri bildirimlerin öğrencinin 

öğrenimini geliştiren en etkili düzeylerdir. Bunları takiben görev düzeyi geri bildirimi gelir 

ancak sadece bilginin öğrencinin öz-düzenlemesini ve strateji sürecini geliştirmek için 

kullanıldığında geçerlidir. Bireysel/Spesifik olmayan düzeyindeki geri bildirim, öğrenmeyi 

arttırmak için diğer geri bildirim düzelerine göre daha az etkilidir, fakat sınıf ortamında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bireysel/Spesifik olmayan geri bildirim, görevin özellikleriyle ilgisi olmayan 

kişisel geri bildirim olarak tanımlanmaktadır (Hattie & Timperley, 2007). 

 Bu dört seviye, Vermunt & Verloop (1999) tarafından ayırt edilen öğrenme faaliyetlerine 

benzemektedir: Bilişsel, duyuşsal ve meta-bilişsel öğrenme faaliyetleri. Bilişsel geri bildirim, 

görev veya görevin işlenişi hakkında bilgi içerir. Örneğin, bilgiyi yapılandırma ve/veya analiz 

etme ve görev içinde veya görevler arasında ilişki kurma gibi görevleri gerçekleştirmek ve 
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anlamak için gereken aşamalar hakkında bilgi vermektedir. Meta-bilişsel geri bildirim öğrenciyi 

gidişatı, strateji kullanımı, kavrayışı konusunda ve gerekirse gidişatına ve stratejisine uyum 

sağlaması konusunda bilgilendirmektedir. Duyuşsal öğrenme faaliyetleri üzerine geri bildirim, 

teşvik, çaba, dikkat ve duygularla uğraşmaya odaklanan yorumları içermektedir. Duyuşsal geri 

bildirim, yalnızca bilişsel öğrenme faaliyetleri üzerindeki etkisi yoluyla öğrencilerin 

öğrendikleri üzerinde dolaylı bir etkiye neden olabilir (Vermunt & Verloop, 1999). Duyuşsal geri 

bildirim her zaman öğretmen ve öğrenci arasındaki kişiler arası iletişimin bir parçasıdır (Meyer 

& Turner, 2002).  

 Yukarıda tanımlanan farklı düzeylerdeki ya da öğrenme faaliyetlerindeki geri 

bildirimlerde ortaya çıkan ayrım, süreç odaklı eğitim ilkeleriyle tanımlanabilir. Bu prensiplere 

göre, öğretmenler bilgi edinme, strateji kullanımı ve öğrenmenin duygusal yönleri hakkında 

yönerge ve geri bildirim vermek zorundadırlar. Ayrıca, öğrenme sürecinde sosyal öğrenmeyle 

ilgili geri bildirim önemlidir. Sosyal bağlam, öğrencilerin birbirleriyle ve kendi aralarında 

öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaktadır. İşbirlikçi öğrenme becerileri ve 

sosyal beceriler, öğrenme sürecinde geri bildirimin başka bir odak noktası olmalıdır (Bolhuis & 

Voeten, 2001). Sosyal öğrenmeyle ilgili geri bildirim, küçük bir öğrenci grubuna verilen diğer 

öğrenme faaliyetlerine odaklanan diğer geri bildirimlerden ayrı tutulmalıdır. Örneğin öğretmen, 

öğrencinin görev planı ve grup üyeleri arasındaki görev dağılımı hakkında geri bildirim verirken 

geri bildirim öğrencinin meta-bilişi üzerine odaklı olmalıdır. 

 Geri bildirimin hedefle ilgili olması bakımından, Hattie ve Timperley (2007) öğrencilerin 

öğrenmesini iyileştirmek için geri bildirimin üç soruyu yanıtlaması gerektiğini 

belirtmektedirler: "Nereye gidiyorum?" "Nasıl gidiyorum?" ve "Bir sonraki adım ne?". Öğrenciler 

öğrenme hedeflerini, mevcut performanslarının bu hedeflerle nasıl ilişkili olduğunu ve nasıl 

ilerleyeceğini bilmelidir. Dolayısıyla, geri bildirimin hedefe yönelikliği, geri bildirimin önemli bir 

parçası olarak görünmektedir. 

 Geri bildirimin doğasına ilişkin olarak, geri bildirim en çok öğretmen, öğrencileri 

performanslarını artırmaya teşvik ettiğinde etkilidir (Vermunt & Verloop, 1999). İyi çalışmanın 

onaylanmasının yanı sıra, geri bildirim yapıcı eleştiri içermek zorundadır (Nicol & Macfarlane-

Dick, 2006). Eleştiri, yıkıcı olan geri bildirimden ayrı olmalıdır. Yıkıcı geri bildirim, olumsuz 

hislere ve öğrenci performansının düşmesine sebep olmaktadır (London, 1995). Yıkıcı geri 

bildirim, öğrenimi arttırmak için en az etkili geri bildirim yöntemi gibi gözükmektedir. Bu 

sebeple en etkili geri bildirim yapıcı olmasının yanı sıra,  onaylayıcı ve eleştirici olandır. 

Bununla birlikte, bir geri bildirimde onaylayıcı, eleştirici ve yapıcı mesajlar birlikte yer aldığı 

gibi, onaylayıcı-eleştirici, onaylayıcı-yapıcı, eleştirici-yapıcı şeklinde farklı mesajların 

kombinasyonlarından da meydana gelebilir. 
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 Geri bildirimin öğretmen tarafından verilme yöntemi (örneğin; yönlendirici veya 

kolaylaştırıcı) aktif öğrenme durumuna uyumlu olan öğretmenin rolü ile olan ilişkide de 

önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, iyi bir öğrenme süreciyle uyum sağlayan öğretme türü, 

öğrencinin öğrenimine rehberlik etmeyi ve kolaylaştırmayı kapsayan süreç odaklı eğitim olarak 

görülebilir (Vermunt, 1992). Öğretimin kolaylaştırıcı yönünü ele alan diğer ifadelerde öğrenciyi 

yüreklendiren ifadelerdir. Ayrıca bu tür ifadeler, öğretmenin, öğrencileri görevlerini kendi 

kendilerine yapma konusunda desteklemesi ve rehberlik etmesiyle şekillenmektedir (Black & 

Deci, 2000). Öğretmenin dili kullanma biçimi öğrencilerin deneyimini ve öğrenme biçimlerini 

etkilemektedir. Öğrenme süreci ve öğrenci performansı “yap” veya “yapmak zorundasın” gibi 

talimatlar tarafından olumsuz bir şekilde etkilenirken, “yapabilirsin” veya “yapacağına 

inanıyorum” gibi talimatlar olumlu yönde etkilemektedir (Wijnia, Lovens & Derous, 2011). 

  Tablo 2.3.'teki kodlar Van den Bergh, Ros ve Beijaard (2013) tarafından yapılan 

çalışmadan uyarlanmıştır. Bu uyarlamada geri bildirim türleri ve örnekleri yer almaktadır. 
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Tablo 2.3. Van den Bergh, Ros ve Beijaard'a Göre Geri Bildirim Türleri, Tanımları ve Geri Bildirim Örnekleri 

 

Geri Bildirim 
Türleri 

Tanımlar Örnek 
 

1. Geri Bildirimin Odağı 

1.1. Görev 

Öğretmenin öğrencinin çalışmasını kontrol 
ederken görevi tekrar ettiği, bir görev daha 
verdiği ya da çalışılan konu ya da görev 
hakkında bilgi verdiği durumlar. 

Basit kesir ile bileşik kesir arasındaki fark 
nedir? İki kesri sayı doğrusu üzerinde gösterir 
misin? Bunun üzerine ayrıntılı olarak 
çalışmalısın. 
 

1.2. Süreç  

Öğretmenin öğrenciye verdiği göreve nasıl 
başlayacağı, daha sonra neler yapacağı 
(öğrenciden beklenenleri) ya da belirli bir bilgi 
kaynağı hakkında bilgi verdiği durumlar. 

İlk önce bileşik kesir içinde kaç tane tam 
olduğunu belirle. Tam kısımdan sonra kalan 
basit kesre göre sayı doğrusunu uygun 
aralıklara böl. Sonra da sayı doğrusunda, 
bulduğun tam kısım kadar ilerle ve basit kesrin 
gösterdiği noktayı işaretle.  
 

1.3. Üst biliş  

Öğretmenin öğrencinin görevi yerine getirmesi 
için plan yapmasına, değerlendirmesine ya da 
göreve ilişkin yansıtma yapmasına yardım 
ettiği ve öğrencinin kendi çalışmasını 
değerlendirmesi için teşvik ettiği durumlar. 

Proje ödevini bitirmen için üç haftan kaldı. 
Kalan zamanı nasıl değerlendirmeyi 
düşünüyorsun? Şu ana kadar yapmış olduğun 
çalışmalar sence yeterli mi? Çalışmanda hangi 
noktaların eksik kaldığını düşünüyorsun? 
 

1.4. Sosyal  

Öğretmenin öğrencilere grup olarak işbirliği 
içinde çalışmaları hakkında bilgi verdiği 
durumlar. 

Bir dahaki sefere grup içi görev paylaşımlarını 
daha iyi yapın. Yoksa bu durum takım 
ruhunuzu olumsuz etkiliyor. Grup lideri olman, 
her şeyi senin yapman anlamına gelmiyor. 
Sorumluluğunu paylaşmalısın. 
 

1.5. Bireysel- spesifik olmayan  

Öğretmeninin bir öğrenci hakkında bireysel 
olarak yaptığı ve onu yüreklendiren olumlu 
değerlendirmeler ya da dönüt odağının tam 
olarak ne olduğunu bilinmediği durumlar. 

Güzel yapmışsın. Tamam, aferin, harika! (Hangi 
davranışın ya da yapılan işin hangi kısmının iyi 
olduğunu ifade etmeden) 
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Tablo 2.3.'ün (devamı)  
 

Geri Bildirim 
Türleri 

Tanımlar Örnek 
 

2. Geri Bildirimin Amaçla ilişkisi 

2.1. Evet 

Öğretmenin bir öğrenme amacından bahsettiği 
ve öğrenci çalışmalarını bu amaçla 
ilişkilendirdiği durumlar. 

Bu problemdeki amacımız verilen bir bütünün 
istenen kesrini bulmak. Daha sonra ise, kesri 
verilen bir bütünün kendisini bulacağız. 
 

2.2. Hayır 

Öğretmenin bir öğrenme amacından 
bahsetmediği ya da öğrenci çalışmalarını bu 
amaçla ilişkilendirmediği durumlar 

İlkin, biraz daha bu konuya çalış ve ek 
alıştırmalar yap. 
 
 

3. Geri Bildirimin Doğası 

3.1. Onaylayıcı 
Öğretmenin öğrencinin çalışmasını onayladığı 
ya da öğrenciyi övdüğü durumlar. 
 

Bu doğru. Çok iyi yapmışsın aferin! 

3.2. Eleştirici 
Öğretmenin öğrencinin henüz anlamadığı ya da 
henüz tam olarak çözmediği bir şeyleri işaret 
ettiği durumlar. 

Kesirleri sayı doğrusunda göstermede sıkıntı 
yaşıyorsun. Bu konuyu tekrar etsen iyi olacak. 

3.3. Yapıcı 

Öğretmenin öğrencinin çalışmasını geliştirmesi 
için ipucu verdiği, yönlendirdiği durumlar. 

Kesirleri sayı doğrusunda göstermeye 
geçmeden önce, kesirleri şekil ile göstermede 
kendini daha çok geliştirmelisin. 
 

3.4. Yıkıcı 

Öğretmenin öğrenciyi olumsuz eleştirdiği, 
öğrencinin öz-güvenine ve motivasyonuna 
zarar verdiği durumlar. 

Bunu sana kaç defa anlattım. Bu gerçekten bu 
kadar zor anlaşılacak bir şey mi? Bak Ufuk bile 
anladı. 
 

3.5. Onaylayıcı-Eleştirici-Yapıcı 

Öğretmenin onaylayıcı, eleştirici ve yapıcı 
dönüt doğasını bir arada kullandığı durumlar. 

Doğru cevabı bulmuşsun; fakat henüz 
detaylandırmadın, bu tür problemleri çözerken 
şekil kullanman iyi olur. 
 

3.6. Kombinasyon 

Öğretmenin iki dönüt doğasını bir arada 
kullandığı durumlar. 

Güzel! Bileşik kesir içerisindeki tam kısmı 
bulmuşsun. Ancak sayı doğrunu eşit aralıklara 
bölmede sıkıntı yaşıyorsun. 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

19 
 

Tablo 2.3.'ün (devamı) 

 

 

Geri Bildirim 
Türleri 

Tanımlar Örnek 
 

4. Geri Bildirimin Yöntemi 

4.1. Kolaylaştırıcı 

Öğretmenin doğrudan olmayan bir yolla bilgi 
vermesi ipuçları vermesi,  onlara seçenekler 
sunması ve önerilerde bulunması. Öğretmenin 
öğrencilerin birlikte çalışarak kendi kendilerine 
öğrenmelerini sağlaması ve onları bu konuda 
desteklemesi. 

Proje ödevinin ne olması konusunda düşündün 
mü? Kesirler konusunu seçebilirsin aslında, 
hem bu konuyu daha iyi öğrenmeni sağlar. 

4.2. Yönlendirici 

Öğretmenin öğrenciye ödevin nasıl yapılacağını 
gösterdiği, bilgi verdiği ve yönlendirdiği 
durumlar 

Kesir ile ilgili problemler için kitabının 3. 
bölümüne bakmalısın. Hatta internette kesirler 
konusu ile ilgili animasyonların olduğu siteler 
var. Bu sitelerin adreslerini sana vereyim.  
 

4.3. Yüreklendirici 
Öğretmenin öğrencilere güvendiğini ifade ettiği 
durumlar 

Evet, tamamdır; iddia ediyorum bunun cevabını 
kendin bulabilirsin. 
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2.2.5. Burnett'in Geri Bildirim Sınıflaması 

 

Burnett'e göre (1996), öğretmen geri bildirimleri dörde ayrılmaktadır. Bunlar: negatif geri 

bildirim, öğrencinin mevcut performansının hatalı olduğu ya da istenilen düzeyde olmadığının 

öğrenciye belirtilmesidir (Bu yaptığın yeterli değil.). Pozitif geri bildirim, öğrencinin mevcut 

performansının istenilen seviyede olduğu belirten öğrenciyi öven, takdir eden, onaylayıcı 

ifadeleridir (Aferin! Güzel iş çıkardın.). Çaba temelli geri bildirim, öğrencinin istenilen 

performansı ortaya çıkarma sürecindeki çabasını, isteğini ya da öğrencinin istenilen 

performansa ulaşması için yapması gerekenlerin ifade edilmesidir (Sen gerçekten sıkı çalışan 

birisin.). Yetenek temelli geri bildirim ise, öğrencinin ilgili derste göstermiş olduğu 

performansta, onun akademik ya da bireysel yeteneklerine, becerilerine, diğer öğrencilerden 

ayıran özelliklerine vurgu yapan ifadelerdir (Bu konuda gerçekten çok beceriklisin.). Yine 

Burnett çalışmasında, öğrencilerin çevrelerindeki insanlardan duydukları ifadelerin öğrenci 

başarısında etkili olduğu ve olumsuz ifadelerden çok övgü ifadelerinin öğrenci başarısında 

katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. Sözel olarak geri bildirim vermenin de, yazılı olarak geri 

bildirim vermeye oranla daha etkili olduğunu belirtilmiştir (Edmonds' tan aktaran Dökmen, 

1982). Sözel bir geri bildirim olarak övgü ifadeleri ve geri bildirim ilişkisi aşağıda verilmiştir.  

 

2.2.6. Geri Bildirimin Zaman Öğesi Açısından Sınıflanması 

 

Geri bildirim zaman öğesi bakımından; Anında Geri Bildirim (Immediate Feedback), 

Geciktirilmiş Geri Bildirim (Delayed Feedback) olmak üzere iki farklı türde 

sınıflandırılmaktadır. Anında geri bildirimi testin içeriği kapsamında verilen özet bilgi olarak 

görürken, bazıları da bir dersin içinde ya da öğretim etkinliğinin sonunda verilen düzeltici bilgi 

olarak algılamaktadır (Dempsey & Wager'den aktaran Bangert & Drowns, 1991). Bazı 

araştırmacılar ise anında geri bildirimi, her testin sonunda düzenli olarak verilen geri bildirim 

olarak görmektedir (Surber &Anderson, 1975; Sturges'den aktaran Kulhavy & Wager, 1993). 

Bazen de öğrencinin yanıtından 10 saniye sonra verilen geri bildirim, gecikmeli geri bildirim 

olarak kabul edilmektedir (Sassenrath, 1975; Sassenrath & Yonge'den aktaran Alderson, 2000). 

Gecikme sözcüğü, bazıları için sorudan sonra 4-8 saniye arasında değişen bir zaman aralığını 

ifade ederken, bazıları için de (Kulik & Kulik 1990; Sturges'den aktaran Alderson, 2000) 

alıştırmadan sonra bir ya da birkaç hafta sonrasını ifade etmektedir. 

 Anında ve gecikmeli geri bildirimi karşılaştıran araştırma sonuçları, sanıldığı gibi anında 

geri bildirimin her zaman etkili olmadığını ortaya koymuştur. Kulhavy & Wager (1993), geri 

bildirimin sunumunun bir ya da daha fazla gün geciktirilmesinin, öğrencilerin kalıcılık test 

puanlarında önemli artışlar sağladığını belirtmişlerdir. Bu olgu literatüre “gecikmeli kalıcılık 
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etkisi” olarak geçmiştir. Bu kavrama göre yanlış yanıtlardan hemen sonra sunulan geri bildirim, 

öğrencinin doğru yanıtı hemen görerek yaptığı yanlışı düzeltmesini ve doğru yanıtı kavramasını 

güçleştirmektedir. Oysa gecikmeli olarak sunulan geri bildirim bu durumu ortadan kaldırarak, 

öğrencinin doğru yanıtı daha iyi hatırlamasına yardımcı olmaktadır. 

 Yukarıdaki açıklamalar, geri bildirim alanyazınını özetlemektedir. Genel olarak öğrenme 

sürecinde, meta-biliş ve sosyal öğrenime odaklanan geri bildirim özellikle önemlidir. Geri 

bildirim aslında bir öğrencinin mevcut performansının bu hedeflerle nasıl ilişkili olduğu 

hakkında bilgi verdiği için, geri bildirimin hedefle alakalı olup olmadığı sorusu ele alınmaktadır 

(Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Geri bildirim niteliğiyle ilgili olarak, 

onaylama ve yapıcı eleştiri birleşimi yerinde olmaktadır ve geri bildirim sağlamanın 

kolaylaştırıcı niteliği, öğrenme sürecinde yapılandırmacı yaklaşıma en uygun olandır. 

 

2.3. Öğrenme Teorilerine Göre Geri Bildirim Modelleri 

 

 Davranışçı teori öğrencinin gözlenebilir davranışlarına odaklanmıştır. Davranışlar ödül 

ve ceza gibi araçlar yardımıyla istendik hale getirilmeye çalışılır. Öğrencilerden de beklenen 

öğretmenleri tarafından öğretilenlerin istenildiğinde birebir tekrar edilmesidir. Davranışçı 

yaklaşımda geri bildirim süreci basit bir şekilde öğrenme çıktılarına verilir. 

 

                        

Şekil 2.2. Davranışçı Yaklaşıma Göre Geri Bildirim Modeli 
 

 Bilişsel yaklaşım öğrencinin gözlenemeyen zihinsel süreçlerine odaklanmıştır. 

Öğrencilerden bu süreçte aktif olmaları beklenir. Bilişsel yaklaşımda öğretmen öğrenciye geri 

bildirim verir, öğrenci bu geri bildirimi zihinsel süreçlerden geçirir ve nihayetinde öğrenme 

çıktıları oluşur. 

                             

Şekil 2.3. Bilişsel Yaklaşıma Göre Geri Bildirim Modeli 
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 Vygotsky (1978) belirttiği gibi, sosyo-kültürel teoride öğretmen öğrenci arasındaki 

diyaloglar çok önemlidir. Öğrenci tek başına yapamayacağı bir görevi, öğretmeninin yardımıyla 

gerçekleştirebilir ve buna da yakınsal gelişim alanı (zone of proximinal development) denir. 

Sosyo-kültürel yaklaşımda geri bildirim sürecinde, öğrenci önceden belli bir seviyededir; ancak 

öğretmenin geri bildirim vermesiyle bir üst öğrenme seviyesine geçer ve istenen öğrenme 

çıktılarına ulaşılır. 

 

Şekil 2.4. Sosyo-Kültürel Yaklaşıma Göre Geri Bildirim Modeli 
 

 Meta-biliş, öğrencinin kendi öğrenmesi üzerine düşünmesi, kendi öğrenmesinin 

sorumluluğunu alması demektir. Geri bildirim süreci ise, öğrenci başlangıçta belli bir 

seviyededir, geri bildirim alarak bir üst seviyeye ulaşır. Ama artık bu ulaştığı seviye yeni bir 

başlangıç noktasıdır ve bu işlem bir döngü şeklinde devam eder. 

 Sosyal yapılandırmacılık, öğrencinin sınıfta akranları, öğretmeni ile bir diyalog ve 

işbirliği içinde bilgileri yapılandırdığını savunur. Meta-bilişsel süreçtekine benzer bir geri 

bildirim süreci burada da mevcuttur.  

 

Şekil 2.5. Sosyal Yapılandırmacılık ve Meta-Bilişsel Düşünme Yaklaşımına Göre Geri Bildirim 
Modeli 

  

 İletişim sürecinde geri bildirime ilişkin diyagram Şekil 2.1'de verilmiştir. Bununla 

birlikte öğrenme teorileri bağlamında geri bildirime ilişkin diyagramlarda bazı farklılıklar 

görülmektedir. Aşağıda yer alan geri bildirim diyagramlarına bakıldığında da geri bildirim 

sürecinde sosyal bağlama ve öğrencinin meta-bilişi üzerine vurgu yapıldığında, doğrusal ve 
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basit bir diyagramdan ziyade dairesel ve daha dinamik bir yapının ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bu da bize sosyal geri bildirim ve öğrencinin meta-bilişine vurgu yapan geri bildirimlerin 

önemini göstermektedir. 

 

2.4. Övgü ve Geri Bildirim 

 

 “Övgü” terimi yüksek değerde olma anlamına gelen Latince “pretiare” kökeninden 

gelmektedir (Shepell, 2000) ve bir kişinin değerini takdir etmeyi ya da hayranlık ve onay 

vermeyi kapsamaktadır. Öğretmen övgüsü olumlu bir etkiye sahiptir ve öğrenci davranışına, 

geri bildirime göre daha yoğun ve detaylı bir yanıttır (Blote, 1995). Hitz ve Driscoll'un (1989) 

sınıfta öğretmenin övgüsünü kullanmasına ilişkin araştırmasına göre, etkili övgünün, 

öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını olumlu olarak onaylamasıyla gerçekleştiği 

düşünülmektedir. Araştırmacılar, bunun gerçekleşebilmesi için öğretmenin öğrenciye verdiği 

görevde peşin hükümlü ya da bir başka değişle eleştirel olmaması gerektiğini belirtmektedirler. 

 Hitz ve Driscoll (1994) ise, kendine güvenini artırmak için yapıcı teşvike ihtiyaç 

duyulduğunu ve bunun samimi yorumları kullanarak ve öğrencilerin duygularını tanımaya 

yönelik iyileştirme ve çabalara odaklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca tutarlı övgünün 

istenmeyen davranışları ortadan kaldırırken istenilir davranışlara teşvik ettiğini düşünerek, 

övgüyü yapıcı bir takviye olarak görmüşlerdir. Takdirin betimleyici olmasıyla, öğrencilerin 

adlarını kullanarak, uygun övgü sözcüklerini dikkatle seçerek ve övgüyü hak eden davranışı tam 

olarak tanımlayarak, övgülerin sınıfta teşvik aracı olabileceğini belirtmişlerdir. 

 

2.5. Kaliteli Geri Bildirim 

 

 Bütün geri bildirimler aynı eğitsel kalitede olmaz. Parr & Timperley’e göre (2010) geri 

bildirimin yapısı, öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasında farklılaşmalara sebep olabilir. 

Araştırmacılar kaliteli geri bildirimin öğrenci başarısı üzerinde güçlü bir etki bıraktığını 

vurgulamaktadırlar. Buna ek olarak araştırmalar, geri bildirimin içerik ve zamanlama olarak iki 

özelliğinin, geri bildirimin etkililiği ve verimliliği açısından önemli olduğunu söylemektedir 

(Hattie & Timperley, 2007). Ayrıca, öğrenimlerini iyileştirmek için geri bildirim kullanma fırsatı 

bulduklarında, öğrencilerin kaliteli geri bildirimler istedikleri ve bu geri bildirimlere değer 

verdiklerini belirtmektedirler (Hyland, 2000).  Geri bildirimin kaliteli olarak kabul edilebilmesi 

için, zamanında, teşvik edici, kişiselleştirilmiş, yönetilebilir ve doğrudan değerlendirme 

ölçütleriyle ilişkili olmak üzere çeşitli özelliklere sahip olmalıdır (Hyland, 2000; Hattie & 

Timperley, 2007; Fisher & Frey, 2013). Geri bildirimin öncelikli amacı davranışların yeniden 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

24 
 

düzenlenmesi olsa da çeşitli kaynaklardan sağlanan geri bildirim bilgisinin aşağıdaki amaçlar 

için önemli bir veri kaynağı olduğu görülmektedir (Tata, 2002): 

 

1. Öğrencilerin istenen şekilde davranmalarını sağlayarak, beklenen davranışları teşvik 

etmek ve sürekli kılmak,  

2. Öğrencilerin kendi performansları, velilerin ise çocukları ile ilgili bilgi edinmelerini 

sağlamak,  

3. Yüksek performansı teşvik etmek için öğrencileri güdülemek,  

4. Geliştirilmesi gereken alanları belirleyerek ve bunu ileterek performans düşüklüğünü 

engellemek amaçlanmaktadır. 

 Geri bildirimin zamanında olması gerekir. Aksi takdirde etkileyici olma özelliğini 

kaybedecektir (Fisher & Frey, 2013; Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Geri bildirim zamanlı 

olmazsa, öğrenciler ilk öğrenme görevini tamamlarken kullanılan işlemleri hatırlayamayabilir, 

böylece düşünme ve öğrenme süreçlerinde ilerlemeleri erteleyebilirler. Buna ek olarak, anlık 

geri bildirim, öğrencilerin güçlü noktalarını örneklendirdiği zaman onların olumlu adımlar 

atmalarına ve bunları uygulamalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca pratiğe dökmeden önce, 

öğrencilerin yanlış anlamalarını veya hatalarını düzeltmelerini de sağlamaktadır. 

 Öğrencilerin dersten beklentisi ve öğrencinin onuru üzerindeki olumlu ya da olumsuz 

etkiler, verilen geri bildirimle ilişkilidir; bundan dolayı, biçimlendirici geri bildirim güçlendirici 

ve yapıcı olmalıdır. Hattie & Timperley (2007) geri bildirimin teşvik edici olması için sağlam ve 

akıllıca kullanılmasını önermektedirler. Ayrıca geri bildirim söz konusu olduğunda farklılaşma 

da önemlidir, çünkü etkili bir geri bildirimin kalitesi kişisel ve bireysel olmasına bağlıdır. Geri 

bildirim öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarına göre bireyselleştirilmeli ve uygun hale 

getirilmelidir. Öğrencilerin öğretmenden aldıkları geri bildirimler ağır olmamalıdır. 

Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını görebilecekleri kadar olmalıdır (Hatziapostolou & 

Paraskakis, 2010). Kaliteli bir geri bildirim yönetilebilir olmalı ve öğrencilere odaklanmaları 

gereken noktaları gösterirken geri bildirimden kolayca yararlanmasına ve geri bildirimleri 

yorumlamasına olanak sağlamalıdır. Öğrenci, geri bildirimi yorumladığında uygulayabilmelidir; 

yani öğrenci, sonrasında ne yapacağını açıkça anlayabilmeli ve bağımsız bir şekilde yeni bir 

hedefe ulaşmak için çalışabilmelidir. Buna ek olarak öğrenci, öğrenme ortamında bir sonraki 

adımın ne olacağı hakkında gerekli bilgilerle donatılması ve geri bildirimdeki yönlendirmeleri 

uyguladığında gelecek başarıyı deneyimleyebilmesi önemlidir. 

 Geri bildirimi değerlendirme ölçütleriyle doğrudan ilişkilendirmek, açık ve belirgin 

başarı standartlarını oluşturmaktır (Beaumont, Doherty & Shannon, 2011). Değerlendirme 

ölçütleri öğrencinin başarıya ulaşmasında neyin gerekli olduğunu ortaya koyduğu için, 
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biçimlendirici geri bildirim öğrencinin her bir ölçütte ne kadar başarılı olduğunu, bilgi 

boşluklarını, belirli hataları ve önyargıları giderdiğini açıklamalıdır. Kaliteli bir geri bildirim 

hem etkili öğretimin ana ölçütü olarak hem de öğrencilerin beklentilerini karşılamada yaşamsal 

bir gereklilik olarak görülmektedir. Buna ek olarak, etkili geri bildirim öğrencilere ne kadar 

başarılı olduklarını değerlendirmede yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir sonraki 

sürecin ne olacağını da göstermektedir. 

 Kaliteli geri bildirim, öğrencileri daha fazla sorumluluk üstlenmeye teşvik eder çünkü 

yapabileceklerine inandırır (Fisher & Frey, 2013). Ancak, geri bildirim öğrencilerin beklentileri 

aşan hedefler yaratmasına yol açmamalı ve bunları gerçekleştirme konusunda kendilerini baskı 

altında hissettirmemelidir. Öğrencilerin geri bildirim algısı önemlidir. Olumlu düşünen 

öğrenciler geri bildirimlerini gelecekteki gelişim için bir fırsat olarak algılayabilirken, olumsuz 

davranışa sahip öğrencilerin cesaretinin kırılmasına sebep olabilir (Hatziapostolou & Parakakis, 

2010).  

 Kaliteli geri bildirim, teşvike yardımcı olmak ve öğrencilerin geri bildirim içeriği ile 

olumlu bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlamak için öğrencilere etkili bir şekilde 

iletilmelidir (Zhu, 2012). Buna ek olarak, biçimlendirici değerlendirmenin bir parçası olarak 

verilen kaliteli geri bildirim, öğrencilerin güçlü yönlerini pekiştirmelerine ve zayıf yönlerini 

belirlemelerine olanak tanımaktadır. Bilgileri elde etmelerinde onlara gerekli adımları atmaları 

için rehberlik etmektedir (Sadler, 1989).  

 McKeachie (1998) ise yaptığı çalışmada, geri bildirimin gelişmeyi sağlaması için 

aşağıdaki özellikleri taşıması gerektiğini belirtmiştir; 

1. Geri bildirim öğrenciler tarafından anlaşılabilecek nitelikte olmalıdır.  

2. Geri bildirim gelişme için öğrencinin yapması gereken şeyleri açıkça belirtmelidir. 

Öğrencilerin çalışmalarına geri bildirim verirken, öğrencinin doğru yaptıkları ve 

başardıkları şeylerden ziyade yanlış yapılanlara odaklanmak daha kolaydır. Sadece 

yanlışlara odaklanmak yerine verilen geri bildirimin iyi yapılan şeylerle ilgili ve hatta 

geliştirilebilecek şeylerle ilgili detaylı bilgileri de içermesi gerekir. Böylece öğrenciler 

aldıkları notun nedenini anlayabilirler ve performanslarını geliştirmek için ihtiyaç 

duydukları bilgilere sahip olabilirler. 

3. Geri bildirimin içeriği belli bir ödevin sınırlarının ötesinde kullanılabilecek nitelikte 

olmalıdır. Yani herhangi bir çalışmayla ilgili verilen geri bildirim öğrencinin daha sonra 

hazırlayacağı diğer ödevlerinde/görevlerinde kullanılmak maksadıyla gelişme için 

belirli stratejileri taşımalıdır. Böylece içerik belli bir ödevin sınırlarının ötesinde 

kullanılabilir ve daha geniş öğrenme deneyimleri üzerinde bir etkiye sahip olur. 

4. Geri bildirimin diğer bir faydalı yönü gelişim için bireyin motivasyonunu ve daha ileri 

öğrenmeleri kolaylaştırmasıdır. Başka bir deyişle, geri bildirim öğrencilerin 
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anlamalarını geliştirme, motivasyonlarını sağlama ve başarılarının derecesini arttırma 

gibi çeşitli amaçların gerçekleşmesine hizmet eder (Rowe & Wood, 2008). Bu dört 

durum öğretmenler tarafından öğrencilere verilen geri bildirimin etkililiğinin hangi 

şekilde değerlendirileceğiyle ilgili bir çerçeve sunmaktadır. 

 Kaliteli geri bildirim öğrenme hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için atılacak 

uygun adımları ve bir öğrencinin öğrendiklerini nasıl kullanabileceğini açık bir şekilde 

göstermelidir.  Yine Fisher & Frey (2013)'e göre öğrencilerin beklentilerini ve 

ustalıklarını nasıl göstereceklerini iyi bilmeleri gerekir, böylece öğrenimleri 

artmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için, öğretmenler öğrenciyi alıştıracak ve öğrenimi 

anlamlı kılacak yönlendirmeleri ve nedenleri açıkça belirtmelidir.  

 Geri bildirim, düşünmeyi tetiklemelidir. Geri bildirim sağlayan bir aracı olan 

öğretmen, sadece performans ve anlamaya dayalı bilgiler sağladığında değerlendirici 

olmakla kalmamalı, aynı zamanda düşünmeye yönlendiren yollar bulmalı, bilgi 

ediniminin devamı için cesaret vermeli ve öğrencileri, kendi çalışmalarını düzeltmek ve 

geliştirmek umuduyla değerlendirmeye ve eleştirmeye de teşvik etmelidir. 

 

2.6. Geri Bildirim İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

 Geri bildirimle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar tarih sırasına göre 

verilmiştir. 

 Oğuz’un (1993) Kütahya ilinde 1992-1993 öğretim yılında öğrenim gören ortaokul ikinci 

sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı deneysel çalışmada, biri kontrol diğerleri deney grubu olmak 

üzere üç grup oluşturmuştur. Her grupta 23 öğrenci bulunmakta olup 69 öğrenci ile 

çalışılmıştır. Birinci deney grubunda öğrencilere dönüt-düzeltme, ikinci deney grubunda 

bulunan öğrencilere birinci deney grubundan farklı olarak uygun ipuçları verilmiştir. Kontrol 

grubuna ise bu işlemlerin hiç biri uygulanmamıştır. Araştırma sonucunda, dönüt-düzeltme alan 

grubun öğrencilerinin fen bilgisi erişileri, dönüt-düzeltme almayan öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu, ayrıca dönüt-düzeltmenin yanında uygun ipuçları alan öğrencilerin fen bilgisi 

erişilerinin ise sadece dönüt-düzeltme alan öğrencilerin fen bilgisi erişilerinden daha yüksek 

olduğu bulgulanmıştır.     

 Somuncuoğlu'nun (1996) yaptığı çalışmada, bilgisayar destekli öğretimde farklı geri 

bildirim stratejilerinin öğrenme üzerine etkisi incelenmiştir. Bu nedenle araştırma deneme 

modeli içerisinde yürütülmüştür. Bu araştırmada, değişik geri bildirimlerin öğrenmeye etkisini 

tespit etmek için, biri kontrol, diğerleri deney olmak üzere beş grup oluşturulmuş ve bunlara 

öntest, sontest ve kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; farklı geri bildirim 

stratejilerinin her biri, hiç geri bildirim vermemeye göre daha etkilidir. Bilgisayar Destekli 
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Öğrenmede farklı geri bildirim stratejileri, içerdiği bilgi miktarıyla orantılı olarak öğrenme 

üzerinde farklı düzeyde etkili olmaktadır. Onaylayıcı geri bildirim ve doğru cevap geri bildirimi 

öğrenme ve öğrenmeleri hatırda tutmada, açıklayıcı geri bildirime ve ek bilgi geri bildirimine 

göre daha az etkilidir. Doğru cevap geri bildirimi ve onaylayıcı geri bildirim karşılaştırıldığında 

ise, öğrenme ve öğrenileni hatırda tutmada doğru cevap geri bildiriminin, onaylayıcı geri 

bildirimden daha etkili olduğu bulgulanmıştır. Özel ders türünde hazırlanan kavrama ve 

uygulama düzeyine yönelik ve sayısal nitelikli ders yazılımlarında açıklayıcı ve ek bilgi geri 

bildirimleri daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Mueller & Dweck (1998), beşinci sınıf öğrencilerini incelemiş ve çaba geri bildirimi 

öğrenme görevleri ile ilgiliyken, beceri geri bildiriminin öğrencilerin performans görevlerine 

olan ilgisiyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bir görevde başarısız olduktan sonra, beceri geri 

bildirimi sağlanan öğrencilerin başarısızlıklarını çabalarına değil de beceri kabiliyetlerine 

yöneltme olasılıkları daha yüksektir. Dahası, başarısızlık deneyimi, performanslarında bir 

düşüşe neden olmuştur. Buna karşın, çaba geri bildirimi alan öğrenciler, başlangıçtaki görev ile 

yaşanan sorunlarla kıyaslandığında, performanslarında belirgin iyileşmeler göstermiş ve 

başarısızlık, bu görevlerdeki sürekliliği teşvik ederek performansı olumlu etkilemiştir. Mueller 

& Dweck (1998), beceri geri bildiriminin, akranlarını etkilemek için öğrencilerin yalan 

söylemelerine sebep olduğunu, çaba geri bildiriminin ise, öğrencilerin performanslarını doğru 

bir şekilde anlatmasını sağladığına dikkat çekmişlerdir. Özetle, öğrencinin başarısızlığının 

sonuçları göz önüne alındığında, çaba geri bildirimi yetenek geri bildirimine tercih edilmektedir 

ve yetenek geri bildirimi, öğrencilerde zayıflık yaratırken, çaba geri bildiriminin cesaret verdiği 

görülmektedir.  

 Burnett (2001) sınıf ortamında verilen övgü türü geri bildirimlerle ilgili ilköğretim 

öğrencilerinin tercihlerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Öğrencilerin öğretmen 

övgüsü ile ilgili tercihlerini belirlemek için övgü tutum anketi (Praise Attitude Queationnaire) 

geliştirmişlerdir. Bu ölçme aracındaki soru maddeleri hem öğretmenlerin geri bildirim (çaba ve 

yeterlilik geri bildirimi) tiplerini hangi sıklıkta vermeleri gerektiğiyle ilgili tercihlerin 

belirlemek hem de verilen geri bildirimlerin bireysel mi, sınıf önünde mi almak isteyip 

istemediklerini belirleyebilecek soruları içermektedir. Çalışma Avustralya'daki New South 

Wales'deki ilköğretim okullarının 3 ile 6 arasındaki sınıflarda okuyan toplam 747 öğrenci ile 

yürütülmüştür. Çalışma sonunda, öğrencilerin %91'inin kendi başarı ve davranışları ile ilgili 

öğretmenlerinden ara sıra veya sık sık övgü geri bildirimi beklediklerini bulmuşlardır. Bu 

öğrencilerin de %52'si övgü ifadesinin sessiz bir şekilde bireysel verilmesini isterken, 31'i sesli 

şekilde diğer öğrencilerin önünde verilmesini istemişlerdir. Öğrencilerin %17 ise bireysel veya 

diğer arkadaşlarının önünde hiçbir şekilde övgü geri bildirimi almak istemediklerini ifade 

etmişlerdir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise öğrencilerin sınıf seviyeleri artıkça 
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yetenek (ability) geri bildirimi isteyenlerin sayısı azalırken çaba (effort) geri bildirimi 

isteyenlerin sayısında artış olduğudur. Ayrıca, övgünün akademik başarıya mı yoksa iyi bir 

davranışa mı verilmesi gerektiği ile ilgili düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 Santagata (2002) 8. sınıf matematik dersinde ortaya çıkan hatalara öğretmenlerin 

verdikleri geri bildirimleri belirlemek için, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'daki 8. sınıflarda 

ders veren 30 İtalyan, 30 Amerikan matematik öğretmeninin ders işleyişine dair video kayıtları 

incelenmiştir. Araştırmacı hataya karşı verilen geri bildirimleri 10 ayrı başlık altında 

toplamıştır. Bunlar; 1) Düzeltme verme, 2) Aynı öğrenciye ipucu verme, 3) Soruyu tekrarlama, 

4) Cevaba ilişkin Niçin?, Neden? sorularını yöneltme, 5) Başka bir öğrenciye ipucu verme, 6) 

Soruyu dolaylı olarak tekrar sorma, 7) Doğru cevabı seçme, 8) Sınıfa cevabı sorma, 9) Öğretmen 

cevabı vermeden başka öğrencinin girişimi ile cevabın verilmesi durumu, 10) Diğer olduğu 

görülmüştür. 

 Santagata (2005), İtalyan ve Amerikalı matematik öğretmenlerinin 8. sınıf matematik 

dersinde hatalarla baş etme tekniklerini incelemek için, 8. sınıflarda ders veren 30 İtalyan ve 30 

Amerikalı matematik öğretmenin ders işleyişine ait video kayıtları incelenmiştir. Bunun 

sonucunda İtalyan öğretmenler ortalama, dersin 5.2 dakikasını hatalara geri bildirim vermek 

için harcarken; Amerikalı öğretmenlerin 3.86 dakika harcadıkları bulgulanmıştır. 

 Heinze & Reis (2007), geri bildirim ile ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulan öğretmenlerin 

sınıf içinde öğrenci hatalarına verdikleri geri bildirimlerdeki değişimi incelemişlerdir. Ortaokul 

7 ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 29 sınıftan 619 öğrenciyle çalışmışlardır. Ders işlenişi ile 

ilgili gözlemler ve öğrencilere uygulanan anketler sonucunda, hizmet içi eğitim alan 

öğretmenlerin öğrenci hatalarına daha olumlu geri bildirim verdikleri ve bu durumun 

öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı belirlenmiştir. 

 Hattie (2009) yaptığı meta-analiz çalışması sonucunda, öğrenci başarısında %50 

genetik, %30 öğretmen ve % 20 diğer faktörlerin etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ona göre, 

öğrencilerin başarısına etki eden faktörler içerisinde en önemli faktör öğretmen nitelikleridir. 

Bu öğretmen nitelikleri içinde de tek başına en güçlü etkiyi geri bildirim oluşturmaktadır. Cohen 

(1988)’e göre hesaplanan standartlaştırılmış ortalamalar farkı (d) değerleri; 0.20- 0.50 

arasındaysa etki büyüklüğü “küçük”, 0.50- 0.80 arasında ise etki büyüklüğü “normal” ve 

0.80’den büyük ise etki büyüklüğü “yüksektir”. Değerlere bakıldığında genelde etki 

büyüklüğünün normal olduğu görülmektedir. 

 Ayar (2009) yaptığı çalışma, dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin 

görüşlerine göre sınıfta geri bildirim kullanımını, işlevlerini; öğretmen görüşlerine göre 

karşılaşılan güçlükleri ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel yöntemin (anket) 

kullanıldığı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Hatay ili Altınözü ve İskenderun ilçelerinde 
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarında 

görev yapan sınıf öğretmenleri ve bu sınıflarda okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemi 150 sınıf öğretmeni ve 210 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularından 

elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: Sınıf öğretmeni ve öğrencilerinin geri bildirim ve 

işlevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin yapılan frekans dağılımı sonucundan; öğretmen ve 

öğrencilerin benzer görüşte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, mesleki kıdem, sınıf 

mevcudu ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre öğretmenlerin geri bildirim 

hakkındaki görüşlerinin de farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Burnett & Mandel’de (2010) geri bildirim türlerini belirlemek üzere çalışma yapmıştır. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin övgü ve geri bildirimle ilgili algılayışlarını ve öğretmenlerin sınıf 

ortamında kullandıkları övgü ve geri bildirimleri belirlemek amacıyla nitel olarak yapılan 

çalışmada; özel durum yöntemi kullanılarak aynı okulda görev yapan 5 ilköğretim sınıf 

öğretmeni ve 56 öğrenciyle (1-7. sınıf öğrencileri) yapılandırılmış görüşmeler ve sınıf 

gözlemleri yapılarak veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları yeterlik 

(ability), çaba (effort), genel övgü ve negatif ifadelerini yani geri bildirim tiplerini belirlemek 

için yapılandırılmış gözlem çizelgesi kullanmışlardır. Çalışma sonucunda yaşı daha küçük olan 

öğrenciler yeterlik (ability) geri bildirimini (matematikte gerçekten iyisin gibi ifadeleri) tercih 

ederken, yaşları büyüdükçe öğrencilerin çaba (effort) geri bildirimi (çok sıkı kitap okuduğunu 

biliyorum gibi ifadeler) tercihlerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca sınıflarda en çok belirli bir 

hedefe yönelik olamayan (mükemmel, iyi yapılmış, çok güzel gibi ifadeler) genel övgü geri 

bildirimi kullanılırken ikinci sırada en sık kullanılan geri bildirim türünün negatif ifadeler 

(yeterince iyi olmamış, olmamış gibi ifadeler) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın 

sonuçları öğretmenlerin belli bir hedefe yönelik olmayan genel övgüyü daha az, yeterlik ve çaba 

geri bildirimini ise daha fazla kullanmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Yani yaşı küçük olan 

öğrencilere (1-4. sınıf) çaba geri bildiriminden çok yeterlik geri bildirimini, yaşı daha büyük 

olan öğrencilere (5–7. sınıflar) ise yeterlikten çok çaba geri bildirimi vermeleri gerektiği 

göstermiştir. 

 Aydın (2011) yaptığı çalışmada, ilköğretim 5. sınıf matematik dersinde dereceli 

puanlama anahtarı kullanılarak öğrencilere verilen geri bildirimin başarıya etkisini ortaya 

koymaktır. Araştırma, Ankara ili Çankaya ilçesi Kurtuluş ve Tevfik İleri İlköğretim Okullarında 

öğrenim gören biri deney, diğeri kontrol grubu toplam 146 öğrenci ile yapılmıştır. Uygulamanın 

ilk basamağında öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek amacıyla deney ve kontrol grubu 

öğrencilerine matematik başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra deney ve kontrol 

gruplarının her ikisine de bir aylık süre zarfında toplam 6 açık uçlu soru uygulanmıştır. Yapılan 

analizlerin sonucuna göre, yanıtları dereceli puanlama anahtarlarıyla puanlanan ve geri bildirim 

alan deney grubundaki öğrencilerle, yanıtları dereceli puanlama anahtarlarıyla puanlanan ancak 
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geri bildirim almayan kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki 

“matematik başarı testi” puanlarındaki değişimin birbirinden manidar bir farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. Buna göre, dereceli puanlama anahtarlarıyla birlikte verilen geri bildirimin 

öğrencilerin matematik dersi başarılarını arttırmış olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Çabakçor, Akşan, Öztürk & Çimer'in (2011) çalışmalarında, matematik öğretmeni 

adaylarının matematik dersi kapsamında tercih ettiği ve matematik dersi kapsamında aldığı geri 

bildirim çeşitlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen 

adaylarına geri bildirimin özellikleri ölçeği uygulanarak onların tercih ettiği geri bildirim 

özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu öğretmen adayları arasından, ölçeğe verilen cevaplara 

göre seçilen 5 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğretmen 

adaylarının not, övgü, yanlışları düzeltme, ipucu ve performans niteliğinde geri bildirim aldığı 

gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının matematik dersi kapsamında tercih ettiği geri bildirim türü 

en çok düzeltici geri bildirim olup, olumlu davranışa yönelik, birebir, motive edici, yönlendirici, 

öğretici ve not şeklinde geri bildirim şeklindedir. Öğretmenler tarafından verilen geri 

bildirimlerin hem motive edici hem de yanlışları düzeltici yönde olması, öğretmen adaylarının 

gelişimlerini olumlu etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 Köğce (2012) yaptığı çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin geri bildirim 

kavramı, stratejileri ve içeriğiyle ilgili görüşlerini, eğitim sürecinde kullandıkları geri bildirim 

tiplerini ve öğretmenlerin matematik eğitimiyle ilgili inanç ve felsefelerinin kullandıkları geri 

bildirimleri nasıl şekillendirdiğini belirlemeye çalışmıştır. Çalışma, 2009-2010 eğitim-öğretim 

yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesine bağlı 3 farklı ilköğretim okulunda görev yapan 3 matematik 

öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakatlar, 

yapılandırılmamış gözlemler, dersten sonra öğretmenlerle yapılan informal (ayaküstü) 

mülakatlar ve doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler nitel 

analiz yöntemlerinden içerik analizi ile gözlem ve yazılı dokümanlardan elde edilen veriler 

Tunstall ve Gipps (1996)' in geri bildirim sınıflandırmasına göre betimsel olarak analiz 

edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin hem 

değerlendirmeci hem de betimleyici geri bildirimlerin alt kategorilerinden her birini belli 

oranda kullanırken en sık pozitif değerlendirmeci geri bildirimlerden Onaylama, gelişmeyle ilgili 

betimleyici geri bildirimlerden ilerleme/gelişmeyi belirtme türündeki geri bildirimleri 

kullandıkları belirlenmiştir. Matematiğin doğası, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve ölçme ve 

değerlendirmeyle ilgili farklı düzeylerde inanışlara sahip olmalarına rağmen her üç 

öğretmeninde öğrencileri bilgilendirmek için kullandıkları geri bildirimlerin aynı türdeki geri 

bildirimlerde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Öğretmelerin geri bildirim verme biçimlerini 

etkileyen faktörlerin sahip olduğu felsefi inançlardan ziyade öğretmen, öğrenci, öğretim 

programı ve fiziki nedenler gibi değişik faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. 
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 Türkdoğan ve Baki (2012), yaptıkları çalışmada ilköğretim ikinci kademe matematik 

öğretmenlerinin yanlışlara dönüt vermede kullandıkları dönüt tekniklerini incelemişlerdir. 

Çalışmada 6, 7 ve 8.sınıf matematik dersleri 250 saat gözlemlenmiş, 30 saatlik kısmın ayrıntılı 

olarak analiz edilmesiyle tespit edilip tanımlanan dönüt teknikleri 6 başlıkta adlandırılmıştır; (i) 

yanlışı görmezden gelme veya doğru olarak kabul etme, (ii) cevabı söyleme, (iii) yanlış deme, 

(iv) çelişki oluşturma, (v) basitleştirme ve (vi) ilişkilendirme şeklinde sıralanabilir. 

 Öğretmenlerin kullandıkları geri bildirim teknikleri, yeterli düzeyde değildir. 2. tür 

yanlışlarda cevabı söyleyerek geri bildirim vermek öğrencilerin konu üzerine düşünmeyi 

bırakmalarına neden olabilmektedir. Geri bildirim tekniklerinden 4., 5. ve 6. dönüt tekniklerini 

öğretmenler yeterli düzeyde kullanmamaktadırlar. Yanlışlara verilen geri bildirimler üzerine 

düşünmek öğretmenlerin yanlışa bakış açısını etkilemektedir. Bilişsel çelişki oluşturma, geri 

bildirim tekniği öğrencilerin ilköğretim ikinci kademedeki bilişsel gelişiminden dolayı 

anlaşılması zor dönütlerdir; fakat matematik eğitimi açısından da çok önemli geri bildirim 

tekniği olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yanlış cevaplara verdikleri geri bildirimler, 

öğrencilerin arkadaşlarının yanlışlarına verilen geri bildirimleri de etkilemektedir. Her bir geri 

bildirim tekniği, yeri ve zamanında kullanılmasıyla etkili olabilmektedir. 

 Van den Bergh, Ros & Beijaard (2013) yaptığı çalışmada, aktif öğrenme ortamında 

ilkokul öğretmenlerinin geri bildirime ilişkin inançları ve algıladıkları problemler incelenmiştir. 

Öğretmenlerin geri bildirim algısı genelde öğrenci sorularına verilen cevaplar şeklindedir. 28 

kadın, 5 erkek sınıf öğretmeni olmak üzere 33 katılımcı ile çalışılmıştır. Yine aynı araştırmacı 

grup tarafından, 2013 yılında yapılan çalışmada ise, aktif öğrenme ortamında öğretmen geri 

bildirimlerine ilişkin ilkokulda mevcut uygulamalar incelenmiş. 32 ilkokul öğretmeninin 

dersleri video ile kayıt altına alınıp, sonradan analizi yapılmıştır. Verilen geri bildirimlerin 

genelde görev odaklı olduğu ve amaçlarla ilişkilendirmenin çok az yapıldığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

 

Tablo 2.4. Van den Bergh, Ros ve Beijaard 'ın Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Geri 
Bildirim Türlerine İlişkin Araştırma Sonuçları 

Özellik Açıklama 
Öğretmenin geri bildirim 

davranışı 
Odaklanma Geri bildirimin odaklandığı 

seviye: görev, süreç, meta 
biliş, sosyal öğrenme veya 
kendine özgü / özel olmayan. 

 

Geri bildirim etkileşimleri 
çoğunlukla görev veya süreç 
üzerinde ve nadiren meta 
biliş ve sosyal öğrenme 
üzerinde odaklanmıştır. 

Hedefe yöneliklik Geri bildirimin bir öğrenme 
hedefiyle alakalı olup 
olmamasına bakılması. 

Geri bildirim etkileşimlerinin 
yaklaşık % 5'i bir öğrenme 
hedefiyle açıkça ilişkiliydi. 
 

 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

32 
 

Tablo 2.4.'ün (devamı) 

Özellik Açıklama 
Öğretmenin geri bildirim 

davranışı 
Nitelik Geri bildirimin doğası: 

olumlu, eleştirel ve/veya 
yapıcıdır. 

Çoğunlukla yapıcı, tarafsız 
veya kanıtsız. 

Yöntem Geri bildirim vermenin yolu: 
yönlendirici veya 
kolaylaştırıcı. 

Geri bildirim verme şekli 
çoğunlukla yönlendirici. 

Uyarlanırlık Geri bildirimi temel alan tanı 
bilgilerinin edinilmesi. 

Öğretmenler, etkileşimlerin 
yaklaşık % 15'inde tanı 
bilgileri edinmişlerdir. 

Öğretmen becerileri Sınıf yönetimi becerileri; 
materyalleri düzenleme, 
kuralları ve usulü koruma. 

Etkileşimlerin yaklaşık üçte 
biri etkin öğrenme koşulları 
ile ilgiliydi. 

 

 Thurlings, Vermeulen, Bastiaens & Stijnen (2013) yaptıkları çalışmada ise, geri bildirimi 

anlama adına geri bildirim, öğrenme teorileri bağlamında incelenmiştir. Geri bildirim ile ilgili 

literatür gözden geçirilmiştir. Araştırma, öğretmenlerin geri bildirim algısı üzerinde 

yoğunlaşmakla birlikte sınıf ortamında geri bildirim kullanımını da incelemiştir. Bunun için de 

2000 ile 2012 yılları arasında geri bildirimle ilgili ulaşılabilen araştırmalardan 60 tanesi 

seçilerek doküman analizi yapılmıştır. Geri bildirimin ve geri bildirim süreçlerinin etkinliğinin 

öğrenme teorilerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Öğrenme teorilerinin önerdiği geri bildirim 

kullanımları da çalışmada verilmiştir. Öğrenme teorilerinden bağımsız, etkin olarak kullanılan 

geri bildirimler ise hedef veya görev yönelimli, spesifik ya da bireyseldir. Araştırma, geri 

bildirim süreçlerinin karmaşık olduğu ve birçok değişkenin sınıf ortamında kullanılan geri 

bildirimin etkinliğini etkilediğini göstermiştir. Tüm geri bildirim süreçlerini araştırmak, geri 

bildirimi daha iyi anlamak açısından iyi olduğu belirtilmiştir. 

 Cengiz (2015) yaptığı çalışmada, ortaokul fen bilimleri derslerinin işlenişi sırasında 

ortaya çıkan öğrenci hatalarının neler olduğunu, öğretmenlerin bu hatalara karşı nasıl geri 

bildirimler verdiklerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Erzurum il merkezinde yer alan 

beş farklı ortaokulda, 6 farklı fen bilgisi öğretmeni altı farklı ünite boyunca yapılandırılmamış 

olarak toplam doksan ders saati gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamındaki öğretmenlerin 

öğrenci hataları ve öğretmenlerin bu hatalara verdikleri geri bildirimler hakkındaki görüşlerini 

belirlemek için öğretmenlerle görüşmeler (mülakat) yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

verilerden yola çıkılarak öğretmenlerin bu hatalara verdikleri geri bildirimler ise 10 (on) ayrı 

başlık altında toplanmış olup bu başlıklar: 1. Sadece “Yanlış” Şeklinde Belirtme, 2. Başka Bir 

Öğrenciye Söz Hakkı Verme, 3. Soruyu Tekrar Sorma, 4. Cevabı Doğrudan Söyleme, 5. Cevabın 

Doğrudan Açıklanması, 6. Hatanın Sebebini Sorgulama, 7. Cevabın Eksik-Hatalı Olan Kısmını 

Düzeltme- Tamamlama, 8. Öğrenciye İpucu Verme-Yönlendirme, 9. Öğrencinin Cevabını Aynen 

Tekrar Etme, 10. Öğrencinin Cevabını Görmezden Gelme’dir. Çalışma sonucunda fen bilimleri 
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dersi öğretmenlerinin derslerinde en fazla 4. tür hatayla (Temel fen bilimleri kavramlarının 

eksikliğinden kaynaklanan hatalar) karşılaştıkları, bu hatalara en fazla “Soruyu Tekrar Sorma” 

şeklinde ifade edilen 3. tür geri bildirimi kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

 Yıldız (2016)'ın dönüt verme ve düzeltme tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma 

becerilerine etkisini karma yöntem kullanarak incelediği çalışma, Kahramanmaraş ilinde 2015-

2016 öğretim yılı güz döneminde 115 ortaokul altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Nicel veriler “6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Rubriği” kullanılarak SPSS 21.00 paket 

programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacına bağlı olarak üç grup oluşturulmuştur. 

Çalışmada 1. gruba dönüt ve düzeltme, 2. gruba sadece dönüt verme, 3. gruba ise puan belirtme 

yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yazma başarısının 2. ve 3. gruplara göre 1. 

grup lehine anlamlı farklılık gösterdiği; 2. ve 3. gruplar arasında da 2. grup lehine anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. İçerik analizi sonucunda da 3. gruba göre 1. ve 2. gruplar 

lehine; 1. ve 2. gruplar arasında 1. grup lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulgulanmıştır. 

 Beydoğan (2016), öğretmen adaylarına yönelik dönüt-düzeltme algı ölçeği geliştirmiştir. 

Bu süreçte alan yazın taranarak ve uzman görüşleri alınarak 42 maddelik taslak bir ölçek 

geliştirilmiştir. Bu taslak ölçek 2013-2014 yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans 

ve formasyon eğitimi alan 670 öğrenciye uygulanmıştır. Analizler sonucunda 29 maddeli ve 6 

faktörlü " Öğretmen Adaylarına Yönelik Dönüt-Düzeltme Algı Ölçeği" elde edilmiştir. Yapılan 

açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,83, KMO katsayısı 0.894, 

Barlett Testi değeri(465) = 5602,804’dir ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı 

faktör analizi sonucunda ise uyum iyiliği kriterleri X2/sd: 1.69, RMSEA 0.42, SRMR: 0.098, 

CFI:0.95, IFI:0.95, GFI:0.90, AGFI:0.88 olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlar ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik açısından yeterli bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

 Alanyazının incelenmesi sonucunda geri bildirimin sınıf ortamında öğrencinin 

hedeflenen başarıyı göstermesi için etkili bir faktör olduğu görülmektedir. Bununla birlikte geri 

bildirimin de çeşitli sınıflamalara tutulduğu, bu sınıflamalar içinde de öğretmenlerin öğrencilere 

daha çok görev odaklı, bireysel, basit övgüye dayanan geri bildirim ifadeleri kullandıkları tespit 

edilmiştir. Buna karşılık olarak ta süreç odaklı, üst bilişsel ve sosyal geri bildirim ifadelerinin 

sınıf ortamında öğretmenler tarafından fazla tercih edilmediği, geri bildirimin amaçla ilişkisinin 

kurulamadığı görülmektedir. Sınıf ortamında olmaması gerektiği halde negatif/olumsuz/yıkıcı 

geri bildirimlerin öğretmenler tarafından tercih edilmektedir. Bununla birlikte fen bilimleri 

dersi ve geri bildirim ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Benzer 

şekilde ulusal alanyazında öğretmen adaylarının dönüt düzletme algılarını belirleyen bir ölçek 

bulunmasına rağmen, öğretmenlerin geri bildirim stratejilerini belirleyecek bir ölçek çalışması 

bulunmamaktadır. 
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3. YÖNTEM  

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

 Araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Genel tarama modelleri, çok 

sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile 

evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup üzerinde yapılan düzenlemelerdir (Karasar, 2005, s. 

79). Verilerin toplanmasında ise karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem araştırması, 

araştırmacının veri topladığı ve analiz ettiği, bulguları dâhil ettiği ve tek bir çalışmada veya 

araştırma programında nitel ve nicel yaklaşım veya yöntemleri kullanarak çıkarımlarda 

bulunduğu bir araştırma olarak tanımlanmıştır (Tashakkori & Creswell, 2007). Ayrıca bu 

çalışmada karma yöntem desenlerinden, Keşfedici Sıralı Desen kullanılmıştır. Keşfedici Sıralı 

Desen; aynı zamanda iki aşamalı sıralı bir desendir. Çünkü araştırmacı nicel araştırmadan önce, 

konuyu nitel olarak keşfetmeye başlar. Keşfetme üzerindeki bu vurgu desenin adına da 

yansıtılır. Bu zincirleme desenin birçok uygulamasında, araştırmacı nitel sonuçlara dayalı olarak 

oluşturulan aşamalar arasında orta adım olarak bir araç geliştirir ve bu aracı nicel verileri 

toplarken kullanır. Bu nedenle, bu desen araç geliştirme deseni (Creswell, Fetters & Ivankova, 

2004) ve takip eden nicel desen (Morgan, 1998) olarak da anılır. 

 

3.1.1. Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri 

 

 Karma yöntem konusunda alanyazın henüz tüm araştırmacıların üzerinde uzlaşı 

sağladığı ortak kavramlar sunamamaktadır. En geniş kullanıma sahip "karma yöntem 

araştırması" kavramı yanında "karma model araştırması", "karma desen araştırması", "nitel ve 

nicel yöntemler", "çoklu yöntemler", "birleştirilmiş yöntemler" ve "karma yöntemler" sıklıkla 

kullanılan kavramlardır. Bu kavramsal çeşitlilik önemli ölçüde karma yöntem araştırmaları ile 

ilgili alanyazının yeni olmasından kaynaklanmaktadır. Kavramlar arasında geçen "karma 

yöntem araştırması" daha kapsayıcı görünmektedir. Karma yöntem araştırmalarının farklı 

biçimlerini de "karma yöntem araştırma deseni" ya da kısaca "karma" desen olarak 

isimlendirmek mümkündür. 

 Cresswell & Plano Clark (2007) karma yöntem araştırmasını nitel ve nicel yöntemlerle 

veri toplama, analiz etme ve bütünleştirmeye olanak veren araştırma olarak tanımlamaktadır. 

Tashakkori & Teddlie (1998) karma yöntem araştırmasını nitel ve nicel yöntemlerle yapılan ve 

pragmatist felsefeye dayalı araştırma olarak tanımlamaktadır. Tashakkori & Cresswell (2007) 

ise karma yöntem araştırmasını araştırmacının, aynı araştırma içinde nicel ve nitel yöntemleri 

ve yaklaşımları kullanarak veri topladığı, analiz ettiği, bulguları bütünleştirdiği ve ileriye dönük 
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yordamalarda bulunduğu araştırma olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlarda dikkate alınarak 

"karma yöntem araştırması", araştırma problemini kapsamlı ve çok boyutlu incelemek amacıyla, 

pragmatist felsefenin ilkeleri doğrultusunda nitel ve nicel yöntemleri birlikte kullanarak 

gerçekleştirilen araştırma olarak tanımlanabilir. 

 Karma yöntem araştırmalarının neden gerekli olduğuna ilişkin en çarpıcı gerekçe 

çevremizdeki olay ve olguların karmaşık ve çok boyutlu olmasına dayanmaktadır. Olay ve 

olgular basit ve tek boyutlu değildir ve onları algılamak için çoklu yöntemler kullanılmalıdır. 

Özellikle sosyal bilimlere ait problemlerin anlaşılabilmesi için farklı yöntemlerin bir arada 

kullanılması gereklidir. Karma yöntem yaklaşımına göre her olay ve olgunun (ya da gerçeğin) 

hem nitel hem de nicel boyutu vardır. Eğer gerçeği bütüncül ve zengin bir çerçevede anlamak 

istiyorsak hem nitel hem de nicel boyutunu incelememiz gerekmektedir (Yıldırım & Şimşek, 

2013, s.351). 

 Karma yöntem araştırmalarının önemli özelliklerinden bir diğeri ise farklı yöntemlerle 

toplanan verilerin birbirini teyit amacıyla kullanılması ve bu şekilde sonuçların inandırıcılığının 

daha güçlü olmasıdır. Örneğin, erkek ve kız öğrencilerin farklı sosyalleşme süreçlerine ilişkin 

elde edilmiş anket verileri yapılacak görüşmeler yoluyla açıklanabilir ve örneklendirilebilir. 

Böylece anketle elde edilen cinsiyet farklılıkları daha anlamlı hale gelir. Ayrıca herhangi bir 

yöntemle elde edilen bazı beklenmeyen sonuçların açıklaması diğer yöntemle toplanan verilerle 

yapılabilir ve böylece tek bir yöntemin ortaya koyduğu zayıflık diğer yöntemin katkısıyla 

giderilmiş olur. Bunlara ek olarak karma yöntemler veri toplama aracı geliştirmeyi ya da bir 

olguya ait süreçleri ve sonuçları birlikte irdelemeyi gerektiren araştırmalara önemli katkılarda 

bulunabilir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.352). 

 Özetle, karma yöntem araştırmaları nicel araştırmanın zayıf olduğu "derinlik ve ayrıntı" 

ve nitel araştırmanın zayıf olduğu "genelleme ve tahmin" amaçlarına ulaşmada araştırmacıya 

alternatif bir yaklaşım sunmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.354). Bu yaklaşım pragmatist 

felsefenin de öngördüğü gibi, pragmatik ilkelerden çok araştırma probleminin gerektirdiği işe 

vuruk ihtiyaçları dikkate alarak araştırma probleminin kapsamlı araştırılması açısından önemli 

bir esneklik sağlamaktadır. 

 Karma yöntemlerin kullanılması konusunda tek bir yaklaşım yoktur; nitel ve nicel 

yöntemler farklı biçimlerde bir araya getirilebilmektedir. Bazı araştırma desenlerinde nicel 

yöntemler ön plana çıkarken diğerlerinde nitel yöntemler ağırlıklı olabilmektedir. Diğer bazı 

karma yöntem araştırmalarında ise her iki yöntemde eşit oranda birlikte kullanılabilmektedir. 

Nicel ve nitel yöntemlerin bu tür farklı birleşimleri karma yöntem araştırma desenlerini ortaya 

çıkarmıştır. Bu çalışmada karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. 
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3.1.2. Keşfedici Sıralı Desen 

 

 Karma yöntem desenlerinden biri olan keşfedici desen iki aşamalı sıralı bir  desendir. 

Çünkü araştırmacı nicel aşamadan önce, konuyu nitel olarak keşfetmeye başlar. Keşfetme 

üzerindeki bu vurgu adına da yansımıştır. Bu zincirleme desenin birçok uygulamasında, 

araştırmacı nitel sonuçlara dayalı olarak oluşturulan aşamalar arasında orta adım olarak bir 

ölçme aracı geliştirir ve bu aracı nicel verileri toplarken kullanır. Bu nedenle, bu desen araç 

geliştirme deseni (Creswell, Fetters & İvankova, 2004) ve takip eden nicel desen(Morgan, 1998 ) 

olarak da anılır. Cresswell & Clark (2011), araç geliştirmek için keşfedici desenin ilk aşamasını 

oluşturan nitel araştırma ile geliştirilecek olan aracın (anket, skala, envanter, v.b.) temel 

değişkenleri, temaları ve boyutları belirlenmeye çalışılır. Görüşme, gözlem ve doküman analizi 

gibi nitel yöntemler kullanılarak tümevarımcı bir yaklaşımla potansiyel değişkenler ve temalar 

ortaya çıkarılır. İkinci aşamada bu değişkenleri ve temaları yansıtan bir nicel veri toplama aracı 

geliştirilir ve genellemeye olanak verecek biçimde seçilen bir örnekleme uygulanır. Sonuçlar 

bölümünde hem nitel hem de nicel araştırma sonuçları analiz edilerek raporlaştırılır. 

 

Şekil 3.1. Keşfedici Sıralı Desen Modeli 

 

 Keşfedici sıralı desenin, birincil amacı ilk aşamada birkaç katılımcıya dayanarak elde 

edilen nitel bulguları, ikinci aşamada daha geniş bir örnekleme genellemektir. Bunun için nitel 

aşamadan elde edilen verilerin, nicel aşamayı geliştirmesine ve ona veri sağlamasına yardımcı 

olmasıdır (Greene, Caracelli & Graham, 1989). Bu desen aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli 

olduğu durumlarda keşif çalışmasının gerekli olduğu varsayımına dayanır: 

1. Ölçümler veya araçlar mevcut değildir. 

2. Biçimler bilinmemektedir. 

3. Rehberlik eden bir çalışma veya kuram yoktur. Çünkü bu desen, bir fenomenin 

keşfedilmesine en uygun olacak şekilde nitel olarak başlar (Creswell vd., 2004). 

 Bu desen özellikle araçların elverişli olmadığı durumlarda, bir araç geliştirmek veya 

sınamak veya biçimlerin bilinmediği durumlarda çalışmanın önemli biçimlerini nitel olarak 

tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu desen ayrıca, araştırmacının nitel sonuçları farklı gruplara 

genellemek istediği (Morse'den aktaran Şimşek & Yıldırım, 2013); ortaya çıkan bir kuramın 

veya sınıflandırmanın boyutlarını sınamak (Morgan'dan aktaran Şimşek & Yıldırım, 2013) 
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istediği veya bir fenomeni derinlemesine keşfetmek ve tekrarlanma sıklığını ölçmek istediği 

durumlar için de uygundur.  

 Alanyazında görüldüğü gibi birçok geri bildirim sınıflaması mevcuttur. Bu çalışmada; 

amacımıza uygun olduğu, sınıflamanın sade ve kapsayıcı olması ayrıca ölçeğin alt boyutlarını 

oluşturmak için uygun bir sınıflama olması nedeniyle Burnett'in geri bildirim sınıflaması 

kullanılmıştır. Bu sınıflamaya sınıf ortamında öğrencilerin duyduğu övgü ifadeleri de eklenerek 

oluşan teorik çerçeve kapsamında, fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde 

kullandıkları geri bildirim türlerini/stratejilerini (övgü ifadeleri, negatif geri bildirim, çaba 

temelli geri bildirim ve yetenek temelli geri bildirim) belirlemek için öncelikle fen bilgisi 

öğretmenleri ve 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden nitel veriler toplanmıştır. Sonra ise, bu konuda 

alanyazında kullanabilecek uygun bir ölçme aracının mevcut olmaması ve nitel veri analizi 

sonucu çıkan sonuçların daha büyük bir örnekleme genelleme amacıyla ölçek geliştirme 

çalışmaları yapılmıştır. Ana başlıklarıyla araştırmanın aşamaları Şekil 3.2. 'de verilmiştir. 
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Şekil 3.2. Araştırmanın Aşamaları 

Verilerin Analiz Edilmesi (Betimleyici ve Yordayıcı İstatistiklerin Yapılması)

Genelleme ve Raporlaştırma

Doğrulayıcı Faktör Analizi ve İki Yarı Güvenirlik Testinin Yapılması

Ölçeğin Son Şeklinin Verilmesi ve Uygulanması

Açımlayıcı Faktör Analizi ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Madde Analizlerinin Yapılması

Ölçeğin Uygulanabilir Hale Gelmesi ve Küçük Bir Grup Üzerinde Denenmesi

Madde ve Ölçek İçerik Geçerlik İndekslerinin Hesaplanması 

Uzman Görüşü Formlarının Değerlendirilmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması

Maddelerin Dil Bilgisi Açısından, Dil Uzmanları Tarafından İncelenmesi

Madde Havuzunun Oluşturulması ve Uzman Görüş Formunun Düzenlenmesi

Verilen Cevapların Betimsel Analizinin Yapılması

Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Formun Öğretmen ve Öğrencilere Uygulanması

Açık Uçlu Sorularla İlgili Gerekli Düzeltmelerin Yapılması 

Açık Uçlu Soruların Hazırlanması ve Uzman Görüşlerinin Alınması

Problem ve Alt Problemlerin Oluşturulması ve Literatürün İncelenmesi
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3.2. Çalışma Grubu 

 

 Bu araştırmada yöntem kısmında da yazıldığı gibi karma yöntem araştırmalarından 

keşfedici sıralı desendir. Bu desen ölçek geliştirici desen olarak da bilinmektedir. Nitel ve nicel 

olmak üzere iki aşamadan oluşan bu desenin nitel aşamasında Mersin ili Akdeniz, Mezitli, 

Yenişehir ve Toroslar merkez ilçelerinde öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerinden 

oluşan toplam 256 öğrenci (120'si Kız ve 136'sı Erkek) ve bu ilçelerde görev yapan toplam 51 

(28'i Kadın ve 23'ü Erkek) fen bilgisi öğretmenine ulaşılmıştır. Örneklemin uygun ve yeterli 

olması araştırmanın iç ve dış geçerliğini etkileyen önemli bir etkendir. Hem nicel hem de nitel 

araştırmalarda sık sorulan sorulardan biri örneklem büyüklüğünün ne kadar olması gerektiğine 

ilişkindir. Nicel araştırmada araştırma deseni ve veri üzerinde yapılacak sayısal analizler 

örneklem büyüklüğünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Nitel araştırma da ise 

örneklem büyüklüğünü belirlemede dikkate alınması gereken birkaç ilke vardır: araştırmanın 

odağı, veri miktarı ve kuramsal örnekleme (Cropley, 2002). 

 Bu araştırmada geliştirilen ölçek geri bildirimle ilgili kuramsal sınıflandırmalar temel 

alınarak kurgulanmıştır. Bu tür araştırmalar da "kuramsal örnekleme" yaklaşımı kullanılabilir. 

Glaser & Strauss'un (1967) ortaya attıkları bu kavram, araştırma sorusunun yanıtı olabilecek 

kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşamaya (doyum noktası) kadar veri 

toplamaya devam edilmesini gerektiren bir örnekleme yaklaşımına işaret eder. Araştırmacı veri 

toplarken örneklemin ne kadar büyük olacağından emin değildir. Ancak araştırmacı, ortaya 

çıkan kavramlar ve süreçler birbirini tekrar etmeye başladığı zaman yeterli sayıda veri 

kaynağına (örneğin bireyler) ulaştığına karar verebilir. Bu araştırmada da 256 öğrenci ve 51 

öğretmende bu doyum noktasına ulaşılmıştır. Tablo 3.1.'de araştırmanın nitel boyutu için 

ulaşılan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışma grubunun sayısı, bu sayının sınıf ve 

cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Araştırmanın Nitel Kısmında 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Oluşturduğu Çalışma 
Grubunun Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılım Tablosu (f: frekans, %: yüzdelik dağılım) 
 

 

 

 

 

 

  

 Ayrıca araştırmanın nitel boyutunda çalışılan fen bilgisi öğretmenlerinin oluşturduğu 

çalışma grubunun sayısı ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 3.2.'de verilmiştir. 

 6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar Toplam 

f (%) f (%) f (%) f (%) 

Kız 37 (14.45) 44 (17.19) 39 (15.23) 120 (46.87) 
Erkek 50 (19.53) 41 (16.02) 45 (17.58) 136 (53.13) 
Toplam 87 (33.98) 85 (33.21) 84 (32.81) 256 (100.00) 
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Tablo 3.2. Araştırmanın Nitel Kısmında Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Oluşturduğu Çalışma 
Grubunun Cinsiyete Göre Dağılım Tablosu (f: frekans, %: yüzdelik dağılım) 

Fen Bilgisi 
Öğretmenleri 

Cinsiyet f % 

Kadın 28 54.90 
Erkek 23 45.10 

Toplam 51 100.0 
  

 Nitel verilerin toplanması ve analizinden sonra, geliştirilmek istenen ölçeğin madde 

analizleri ve açımlayıcı faktör analizi için, Mersin ili merkez ilçelerinde öğrenim gören 6, 7 ve 8. 

sınıf öğrencileri arasından uygun örnekleme (elverişli durum örneklemesi) yöntemiyle farklı 

çalışma grupları oluşturulmuştur. Uygun örnekleme yönteminde araştırmacı ihtiyaç duyduğu 

büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlayarak çalışma 

grubunu oluşturur ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum veya örnek 

üzerinde çalışır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2013, s.92).  

 Madde analizleri 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 122 öğrenci (%50.80 kız; %49.20 erkek; 

yaş =12.85; Ss=.91) üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını incelemek için Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA) 557 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi üzerinde (%55.66 kız; %44.34 erkek; yaş 

=12.89; Ss=.94) yapılmıştır. 

 Açımlayıcı faktör analizi sonrası, ölçeğin model uyumunu incelemek için yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi ve betimleyici, yordayıcı istatistiksel analizleri yapmak içinse küme 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evren ya da çalışma evreni, çoğu zaman içinde çeşitli 

elemanları olan benzer amaçlı kümelerden oluşur. Araştırma, evrenden seçilecek kümeler 

üzerinde yapılabilir. Evrendeki bütün kümelerin tek tek (bütün elemanlarıyla birlikte) eşit 

seçilme şansına sahip oldukları durumda yapılan örneklemeye küme örnekleme denir. Küme 

örnekleme de kendi içinde iki türlüdür. Bunlar: Oranlı küme örnekleme ve oransız küme 

örneklemedir. Oranlı ve oransız küme örnekleme temelde, tıpkı oranlı ve oransız eleman 

örnekleme gibidir. Aralarındaki temel fark, oranlanan ya da oranlanmayan şey elemanlar değil, 

kümelerdir (Karasar, 2005, s.114). Bu çalışmada evrendeki ortaokullar kümelerimizi 

oluşturmaktadır ve çalışmada oransız küme örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

 Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Mersin ili Akdeniz, Mezitli, 

Toroslar ve Yenişehir merkez ilçelerinde öğrenim gören 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi ise oransız küme örnekleme yöntemidir. Bunun için 

Mezitli ilçesinden 2, Yenişehir ilçesinden 2, Toroslar ilçesinden 2 ve Akdeniz ilçesinden 1 olmak 

üzere 7 ortaokuldan veri toplanmıştır. Tablo 3.3'e baktığımızda evren büyüklüğü N=54.620 

olarak görülmektedir. Çıngı (1994), belli evren büyüklükleri için uygun örneklem 

büyüklüklerini tablo olarak vermiştir. Bu tabloya göre N=50.000 büyüklüğünde bir evren için 
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.05 sapma miktarı ve α=.01 güven düzeyine göre uygun örneklem büyüklüğü 657 olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan örneklem büyüklüğü de 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 

761 (%57.42 kız; %42.58 erkek; yaş =12.47; Ss=1.07) ortaokul öğrencisidir. 

 

Tablo 3.3. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mersin İli Merkez İlçelerde Öğrenim Gören 6, 7 ve 8. 
Sınıf Öğrenci Sayıları 

Merkez İlçeler Öğrenci Sayıları 

Akdeniz 16.035 

Toroslar 16.131 

Mezitli 79.84 

Yenişehir 14.470 

Toplam 54.620 

 

 Tablo 3.4.'te araştırmanın nicel boyutu için ulaşılan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin 

oluşturduğu çalışma grubunun sayısı, bu sayının sınıf ve cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 3.4. Araştırmanın Nicel Kısmında 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Oluşturduğu Çalışma 
Grubunun Sınıf ve Cinsiyete Göre DağılımTablosu  
 

 

 

 

 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

3.3.1. Nitel Veri Toplama Araçları 

 

 Araştırmanın nitel boyutunda öğrencilerin fen bilimleri dersinde, fen bilgisi 

öğretmenlerinden duydukları ve öğretmenlerinde öğrencilere söylediklerini belirttikleri "övgü 

ifadelerini", "çaba temelli geri bildirim" ifadelerini, "negatif geri bildirim" ifadelerini ve "yetenek 

temelli geri bildirim" ifadelerini belirlemek için öğretmenlere (Ek 5) altı, öğrencilere (Ek 6) beş 

açık uçlu sorudan oluşan formlar uygulanmıştır. Formun içeriğindeki sorular oluşturulduktan 

sonra bir ölçme değerlendirme uzmanı, bir alan uzmanı ve bir de program geliştirme uzmanı 

olmak üzere üç uzmandan görüş alınmıştır. Ayrıca soruların anlam ve yazım kontrolü için dil 

uzmanından da görüş alınmıştır. Gerekli düzeltmelerden sonra bu formlar öğretmen ve 

öğrencilere uygulanmıştır.  

 6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar Toplam 

f (%) f (%) f ( %) f ( %) 

Kız 147 (19.32) 138 (18.13) 152 (19.97) 437 (57.42) 

Erkek 129 (16.95) 108 (14.19) 87 (11.43) 324 (42.58) 

Toplam 276 (36.27) 246 (32.32) 239 (31.40) 761 (100.00) 
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Tablo 3.5. Öğretmen ve Öğrencilere Yöneltilen Açık Uçlu Sorular 
Öğretmen Soruları (Ek 5) 

 
Öğrenci Soruları (Ek 6) 

Öğrencinin dersiniz ile ilgili verdiğiniz 
herhangi bir görevi, ödevi, sorumluluğu ya da 
performansı yerine getirmesi durumunda; 
derste sorduğunuz bir soruya öğrencinin 
doğru cevap vermesi halinde, öğrencinizi 
övmek için ne tür ifadeler kullanırsınız? 
 

Fen bilimleri dersinde size verilen herhangi 
bir görevi, ödevi, sorumluluğu yerine 
getirmeniz durumunda; derste öğretmeninizin 
size  sorduğu bir soruya doğru cevap 
verdiğinizde, öğretmeniniz sizi övmek için ne 
tür ifadeler kullanır? 

Öğrencinin dersiniz ile ilgili verdiğiniz 
herhangi bir görevi, ödevi, sorumluluğu ya da 
performansı yerine getirememesi 
durumunda; derste sorduğunuz bir soruya 
öğrencinin doğru cevap verememesi halinde, 
öğrencinizi eleştirmek için ne tür ifadeler 
kullanırsınız? 
 

Fen bilimleri dersinde size verilen herhangi 
bir görevi, ödevi, sorumluluğu yerine 
getirememeniz durumunda; derste 
öğretmeninizin size  sorduğu bir soruya yanlış 
cevap verdiğinizde, öğretmeniniz sizi 
eleştirmek için ne tür ifadeler kullanır? 

Öğrencinin dersiniz ile ilgili verdiğiniz 
herhangi bir görevi, ödevi, sorumluluğu ya da 
performansı yerine getirme aşamasında; 
derste sorduğunuz bir soruya öğrencinin 
cevap verme sürecinde, öğrencinin göstermiş 
olduğu çabayı desteklemek amacıyla ne tür 
ifadeler kullanırsınız? 

Fen bilimleri dersinde size verilen herhangi 
bir görevi, ödevi, sorumluluğu yerine 
getirirken; derste öğretmeninizin size sorduğu 
bir soruya cevap verirken, öğretmeniniz sizin 
gösterdiğiniz çabayı desteklemeye yönelik 
ne tür ifadeler kullanır? 
 

Öğrencinin dersiniz ile ilgili verdiğiniz 
herhangi bir görevi, ödevi, sorumluluğu ya da 
performansı yerine getirme aşamasında; 
derste sorduğunuz bir soruya öğrencinin 
cevap verme sürecinde, öğrencinin yeteneğini 
vurgulamak amacıyla ne tür ifadeler 
kullanırsınız? 
 

Fen bilimleri dersinde size verilen herhangi 
bir görevi, ödevi, sorumluluğu yerine 
getirirken; derste öğretmeninizin size sorduğu 
bir soruya cevap verirken, öğretmeniniz sizin 
bu konuda yetenekli olup olmadığınıza 
yönelik ne tür ifadeler kullanır? 

Öğrenciyi övmek için, eleştirmek için, çabasını 
desteklemek ve yeteneğini vurgulamak için 
kullandığınız ifadeleri, öğrencinin göstermiş 
olduğu davranışın hemen arkasından mı, ders 
saati içinde herhangi bir zamanda mı ya da 
ders sonunda mı kullanmaktasınız? 
 

Öğretmeninize dersle ilgili bir soru 
sorduğunuzda öğretmeniniz sorunuza, hemen 
mi, dersin herhangi bir zamanında ya da 
dersin sonunda mı cevap verir? Yoksa hiç 
cevap vermez mi? 

Yukarıda belirttiğiniz ifadeler dışında; 
öğrencileri övmek, eleştirmek, öğrencilerin 
çabasını desteklemek ve yeteneğini 
vurgulamak amacıyla, öğrencilere geribildirim 
verirken size özgü bir üslubunuz var mı? 
Varsa ne tür ifadeler kullanmaktasınız? 
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3.3.2. Nicel Veri Toplama Araçları 

 

 Açık uçlu sorulara verilen cevapların nitel veri analizinden sonra ortaya çıkan geri 

bildirim ifadelerinden oluşan "Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği" geliştirilmiştir (Ek 

7). Yapılan faktör analizinde ölçeğin toplam varyansın %55.72' sini açıklayan dört faktörlü bir 

yapıya sahip olup toplam 34 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Elde edilen bu yapı, yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.913 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçekteki maddeler "Her zaman", "Sık sık", "Bazen" ve "Hiç" şeklinde belirtilen 

4'lü likert tipi derecelendirme ölçeği şeklinde düzenlenmiştir. Ölçeğin toplam puanı değil alt 

boyutlarında alınan puanlar analizde kullanılmıştır. Alt boyutlardan "Övgü ifadeleri" alt 

boyutunda alınacak en düşük puan 9, en yüksek puan 36; "çaba temelli geri bildirim" alt 

boyutunda alınacak en düşük puan 9, en yüksek puan 36; "negatif temelli geri bildirim" alt 

boyutunda alınacak en düşük puan 12, en yüksek puan 48 ve "yetenek temelli geri bildirim" alt 

boyutunda ise alınacak en düşük puan 4 en yüksek puan ise 16 dır. Puanlar yükseldikçe 

öğrencilerin daha olumlu geri bildirim duydukları anlamında değerlendirilirken, sadece "negatif 

temelli geri bildirim" boyutunda puanların yükselmesi öğrencinin negatif geri bildirimleri daha 

çok duyduğuna işaret etmektedir. Ölçme aracının grup değer aralığı "a=Ranj/Grup Sayısı" 

formülü ile belirlenmiştir. Bu formüle göre maddelerin değer sınırları Tablo 3.6.'da verilmiştir. 

 

Tablo 3.6. Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeğinin Grup Değer Aralıkları 

 
Madde Puanları 

 
Nitelik Durumları Puan Sınırları 

4 Her zaman 3.25-4.00 
3 Sık sık 2.50-3.24 
2 Bazen 1.75-2.49 
1 Hiç 1.00-1.74 
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3.3.2.1. Ölçek Geliştirme Çalışmaları 

 

3.3.2.1.1. İçerik Geçerlik İndeksi (Content Validity Index/CVI) 

 

 Ölçeğin açımlayıcı faktör analizini yapmadan önce 66 ifadeden oluşan madde 

havuzundaki ifadelere ilişkin uzman görüşü formları hazırlanmış ve  bu formlara ait içerik 

geçerlik indeksi bulguları aşağıda verilmiştir. 

 İçerik geçerlik indeksi, ölçek maddeleri için alınan uzman görüşünü değerlendirmek için 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde öncelikle madde havuzundaki maddeler "Tamamen 

Uygun", "Oldukça Uygun", "Biraz Uygun" ve "Uygun Değil" olacak şekilde likert olarak 

derecelendirilmiş ve uzman görüşü formu düzenlenmiştir. Maddelerin değerlendirilmesi için 

yedi uzman belirlenmiştir. Bu uzmanların biri ölçme ve değerlendirme uzmanı, üçü program 

geliştirme uzmanıdır. Diğer uzmanlar ise alan uzmanıdır. Uzmanların maddelere verdikleri 

cevaplar (Tablo 3.7.) "Tamamen Uygun" ya da "Oldukça Uygun" ise 1, "Biraz Uygun" ya da 

"Uygun Değil" olarak cevaplanmış ise 0 olarak Excel programına girilmiştir. 

 

Tablo 3.7. Madde İçerik Geçerlik (I-CVI) ve Ölçek İçerik Geçerlik (S-CVI) Değerlendirme Tablosu 

M
a

d
d

e
 

N
u

m
a

ra
sı

 

Maddeler 

U
zm

a
n

  1
 

U
zm

a
n

  2
 

U
zm

a
n

  3
 

U
zm

a
n

  4
 

U
zm

a
n

  5
 

U
zm

a
n

 6
 

U
zm

a
n

 7
 

T
o

p
la

m
 

I-CVI 

1 Evet, doğru cevap. 1 1 1 1 0 1 1 6 0.85 

2 Aferin! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

3 Bravo! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

4 Süpersin! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

5 Harikasın! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

6 Tebrik ederim. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

7 İyi iş çıkarmışsın. 1 0 1 1 1 1 1 6 0.85 

8 Artı (+) aldın. 1 1 1 1 0 1 1 6 0.85 

9 
Ders ve etkinliklere katılım 
notun yüksek. 1 1 1 1 1 1 0 6 0.85 

10 
Sana olan güvenimi boşa 
çıkarmadın. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

11 
Aferin! Bu şekilde çalışmaya 
devam et. 1 0 1 1 1 1 1 6 0.85 

12 Konuyu anlamışsın. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

13 Seninle gurur duyuyorum. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

14 Başarı için çok çabalamalısın. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

15 
Çok güzel bir çalışma 
(ödev/proje) olmuş. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

16 Hayır, yanlış cevap. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 
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Tablo 3.7.'nin (devamı) 
 

M
a

d
d

e
 

N
u

m
a

ra
sı

  
 

Maddeler 

U
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n

  1
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I-CVI 

17 
Düşüncelerini rahatça 
söyleyebilirsin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

18 Tembel bir öğrencisin. 1 0 1 1 1 1 1 6 0.85 

19 Sorumsuz bir öğrencisin. 1 1 1 1 1 1 0 6 0.85 

20 Bahane üretme! 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

21 Bunda anlaşılmayacak ne var? 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

22 Çalışmadığın belli oluyor. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

23 
Yazılıda düşük notlar alınca 
görüşürüz. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

24 
Sınavlarda netlerin düşük 
gelirse şaşırma! 1 0 1 1 1 1 1 6 0.85 

25 Eksi (-) aldın. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

26 
Ders ve etkinliklere katılım 
notun düşük. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

27 Hala anlamadın mı? 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

28 
Sana olan güvenimi boşa 
çıkardın. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

29 
Bu gidişle iyi bir liseye 
yerleşemezsin. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

30 Daha iyisini yapabilirsin. 1 1 1 1 1 0 1 6 0.85 

31 Başarılarının devamını dilerim. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

32 Çok gayretlisin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

33 
Sen bu değilsin! Kendini 
aşmalısın. 1 1 1 0 1 1 1 6 0.85 

34 İyi düşün yapabilirsin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

35 
Haydi, az kaldı! Sonuca 
ulaşıyorsun. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

36 
Fen bilimleri dersinde biraz 
daha çabayla başarılı 
olabilirsin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

37 
Soruda,  takıldığın yer olursa 
yardım edeceğim. 1 1 1 1 0 1 1 6 0.85 

38 
Fen bilimleri dersinde çok 
ilerleme gösterdin. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

39 
Fen bilimleri anlaşılamayacak 
kadar zor bir ders değil. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

40 
Cevabı bildiğine eminim. 
Henüz hatırlayamadın sadece. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

41 
Sınavlarda yüksek netler 
yapacaksın. Hiç kuşkum yok. 0 1 1 1 1 1 1 6 0.85 

 

 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

46 
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I-CVI 

42 
Cesaret et! Yanlış yapmaktan 
korkma. 1 1 0 1 1 1 1 6 0.85 

43 
Evde derslerine çalıştığın, 
düzenli tekrar yaptığın belli 
oluyor. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

44 
Fen bilimlerinde çok 
yeteneklisin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

45 Sayısal yeteneğin çok iyi. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

46 
Problemlere çok farklı açıdan 
bakabiliyorsun. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

47 Tam senlik bir soru! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

48 
İlerde fen bilimleri ile ilgili bir 
meslek seçebilirsin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

49 
Senden de böyle yaratıcı 
fikirler çıkar. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

50 
Bu soruyu Einstein, 
Newton...'da senin gibi 
cevaplamış. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

51 
Bir bilim insanı gibi 
düşünüyorsun. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

52 Çok zekisin. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

 
 0.86 0.94 0.84 0.98 0.94 0.98 0.96 6.50 

 S-ICV  

        
0.92 

 

 Öncelikle madde geçerlik indeks I-CVI (Item-Content Validity Index) değerlerine 

bakılmıştır. Bu indeksleri değerlendirirken şans faktörünü ortadan kaldırmak için, eğer beş ve 

beşten az uzman varsa bir maddenin kabul edilebilmesi için tüm uzmanlardan "1" puan alması 

gerekmektedir. Uzman sayısı 7 olduğunda ise en çok iki uzmanın ilgili madde için "0" puan 

vermesi maddenin çıkarılması için yeterlidir. Her madde için uzmanlardan elde edilen puanların 

Excel programı yardımıyla aritmetik ortalaması alınmıştır. Örneğin; madde1 için 

"(1+1+1+1+0+1+1)/Uzman Sayısı" biçiminde her madde için I-CVI hesaplanmıştır. Lynn (1986), 

madde geçerlik indeksinin yani I-CVI değerlerinin 0.78'den küçük olmaması gerektiğini 

belirtmiştir. Bundan dolayı uzman görüşü formunda yer alan 66 maddeden 14 madde bu 

değerin altında kaldığından değerlendirmeden çıkarılmıştır. 

 Sonrasında I-CVI değeri 0.78 altında olan maddeler çıkarıldıktan sonra, Ölçek-İçerik 

Geçerlik İndeksi (Content Validity Index  For Scales/S-ICV) değerlerine bakılmıştır. S-ICV değeri 

ise bir uzmanın maddeleri değerlendirmesi sonucunda "1" puan alan madde sayısının toplam 

madde sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Her uzman için hesaplandıktan sonra bu 
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değerlerin aritmetik ortalaması bize S-ICV değerini vermektedir. Sauls’a (2004) göre S-ICV = 

0.81' den küçük olmamalıdır.  Bu çalışmada bu değer 0.92 çıkmıştır. Bu da soruların içerik 

olarak yüksek geçerliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

 

3.3.2.1.2. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

 

 Karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı desenin nicel boyutunda bir ölçme aracı 

geliştirilir. Bu çalışmada ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde aldıkları 

geri bildirim ifadelerini ve öğretmenlerin kullandıkları geri bildirim stratejilerini belirlemek 

amacıyla Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin psikometrik 

niteliklerini belirlemek amacıyla SPSS.20 programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi, 

Cronbach alfa iç tutarlık analizi ve daha sonra, LISREL 8.80 istatistik paket programı 

kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır.   

 

Tabachnick & Fidell (2007) faktör analizinin varsayımlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Örneklem büyüklüğü ve kayıp veriler 

2. Uç değer analizi 

3. Çok değişkenli normallik ve doğrusallık  

4. Çoklu doğrusal bağlantı ve tekillik  

5. R’nin faktörleşebilirliği  

Açımlayıcı faktör analizine başlamadan önce yukarıdaki varsayımlar karşılanmaya çalışılmıştır. 

 

3.3.2.1.2.1. Uygulamadan Elde Edilen Veri Setlerinin Uygunluğu 

 

 Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında üzerinde veri toplama işlemi 

gerçekleştirilen örneklem grubunun büyüklüğünün önemli bir süreç olduğunu belirtmek 

gerekir. Kass ve Tinsley (1979) toplamda en az 300 bireye ulaşılması veya ölçekte yer alan 

madde sayısının en az beş veya daha sağlıklı analiz yapabilmek için en az on katı bireye 

ulaşılmasını, Tabaqchnick & Fidell (1966) ile Field (2000)'e göre ise en az 300 bireye 

ulaşılmasını ve Comrey & Lee (1992) ise faktör analizinde sağlıklı veri elde edebilmek için en az 

300 ile 500 arasında bireye ulaşılması gerektiğini belirtmektedirler. Tablo 3.8.'de AFA için 

gözlem sayıları verilmiştir. Görüleceği üzere faktör analizinde genel kanının 300 civarında 

bireye ulaşılması yönünde olduğu söylenebilir. Bu çalışmada 750 bireye ulaşılmıştır ve bu 

büyüklük faktör analizi için yeterlidir. 
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Tablo 3.8. Açımlayıcı Faktör Analizi İçin Gözlem Sayısı 

Gözlem Sayısı Nitelendirme 

50 Çok az 

100 Düşük 

200 Orta 

300 İyi 

500 Çok iyi 

1000 Mükemmel 

* Alpar, 2014 

 

Kayıp Değerlerin Belirlenmesi: Uygulamadan elde edilen veri setinde madde düzeyinde boş 

bırakılmış veya doldurulmamış kayıp değerler belirlenmiş ve yapılacak analizlerden daha 

sağlıklı sonuçlar elde etmek için veri setinden (n=750) 34 cevaplayıcı çıkarılmıştır. 

Uç Değerlerin (Outliers) Belirlenmesi: Uygulamadan elde edilen veri setleri için çok değişkenli uç 

değer (multivariateoutliers) ve tek değişkenli uç değer (univariateoutliers) sayıları 

belirlenmiştir. İlk olarak tek yönlü uç değerler incelenmiştir. Bunun için önce her bir değişkene 

ait z puanları hesaplatılmış ve +3 ile -3 aralığındaki veriler veri setinden çıkarılmıştır. Daha 

sonra çok yönlü uç değerler için Mahalonobis uzaklıkları hesaplatılarak incelenmiştir. Bunun 

sonucunda belirlenen uç değerler veri setinden çıkarılmıştır. Uygulamadan elde edilen veri 

setinde (n=557) 159 uç değer tespit edilmiş ve yapılacak analizlerden daha sağlıklı sonuçlar 

elde etmek için veri setinden çıkarılmıştır. 

Normallik Testleri: Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği'nin uygulamadan elde edilen veri 

seti (n=557)  için normallik testleri yapılmıştır. Buna göre ölçeğin uygulamadan elde edilen veri 

seti için merkezi eğilim ölçüleri, çarpıklık (kayışlılık) ve basıklık katsayıları hesaplanmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda, elde edilen sonuçlar Tablo 3.9.'da verilmiştir. 

 

Tablo 3.9. Birinci Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Veri Setinin Aritmetik Ortalama, 
Basıklık-Çarpıklık, Standart Sapama, Minimum-Maksimum ve Ranj Değerleri Tablosu 

 S S2 Kayışlılık Basıklık Ranj Minimum Maksimum 

118.20 27.12 735.79 0.40 0.04 150 52 202 
N=557 

 

 Tablo 3.9.'da görüldüğü üzere, Tabachnick ve Fidell (2013), çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin +1,500 ve -1,500 değerleri arasında olduğu durumlarda dağılımın normal dağılım 

olarak gerçekleştiğini kabul etmektedirler. 
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Çoklu Doğrusallık ve Tekillik Testleri: Uygulamadan elde edilen veri seti için çoklu doğrusallık ve 

tekillik analizleri yapılmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları yüksek 

olmamalıdır. İki ya da daha fazla bağımsız değişken arasındaki korelasyonlar yüksek olduğunda 

çoklu bağlantı sorunu (multicollinearity) ortaya çıkabilir. İstatistiksel yazılımların çoğu, veride 

çoklu bağlantı olup olmadığını değişik istatistiklerle vermektedir. Bunlardan biri Variance 

Inflation Factors (VIF) değerleridir. VIF değerlerinin 10'un hatta 5'in üzerinde olmaması istenir 

(Alpar, 2014, s. 415). VIF>10 olduğu durumlarda çoklubağlantının varlığı gündeme gelir. Analiz 

sonucunda, en yüksek VIF değerinin 4.79 olup 5 'ten küçük olması ve en küçük Tolerance 

değerinin 0.21 olup 0.20'den küçük olmamasına dayalı olarak veri setinde çoklu doğrusal 

bağlantının olmadığı söylenebilir. Bunun yanı sıra Durbin-Watson değerinin 1.92 olması yani  

1< Durbin - Watson < 3 arasında değerler alması veri setinde otokorelasyon sıkıntısının 

olmadığını yani hataların birbirinden bağımsız olduğunu göstermektedir (Seçer, 2015, s. 150). 

Faktörleşebilme: Bu aşamada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett's Test of Sphericity 

değerlerinin anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Bunlarda KMO değeri örneklem 

büyüklüğünün yeterliliğine ilişkin bilgi verirken, Barlett's Test of Sphericity değeri verilerin çok 

değişkenli normal dağılımdan gelip gelmedikleri konusunda bilgi vermektedir. Pallant (2001) 

KMO değerinin en az 0.60 ve üzerinde olması gerektiğini, Hutcheson & Sofroniou (1999) ise 

KMO değerinin 0.70 ile 0.80 çıkması durumunda örneklem büyüklüğünün iyi düzeyde 0.80 ile 

0.90 arasında çıkması durumunda örneklem büyüklüğünün çok iyi ve 0.90'dan yüksek 

çıkmasının ise mükemmel düzeyde bir örneklem büyüklüğüne işaret ettiğini belirtmektedirler. 

Bu anlamda örneklem büyüklüğünün yeterliliğine ilişkin olarak bir yargıya varmak için KMO 

tekniği kullanılacak ise bu değerin en az 0.70 ve üzeri çıkmasına hatta faktör analizine en uygun 

veri seti için 0.80 ve üzeri KMO değerinin kriter alınmasında fayda olduğu söylenebilir. 

Yukarıdaki açıklamalara göre ölçeğin KMO değeri 0.95 ve Barlett's testi anlamlı çıkmıştır 

(X2=18877.21, sd=1326, p ˂.05).  Tablo 3.10.'da görülmektedir. 

 

Tablo 3.10. Birinci Açımlayıcı Faktör Analizine Ait KMO ve Barlett Test Değerlerine İlişkin 
Bulgular 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü .955 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Kay-Kare 18877.219 

sd 1326 

p .000 

 

 Büyüköztürk (2007) ve Şencan (2005), KMO katsayısının 0.60'dan yüksek ve Barlett 

boyutsallık testinin anlamlı çıkması, verilerden faktör çıkabileceğinin bir göstergesidir. Diğer bir 

ifadeyle bu değerler açımlayıcı faktör analizinin yapılabileceğini ileri sürmektedir. 
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3.3.2.1.2.2. Temel Bileşenler Analizi 

 

 Yukarıdaki varsayımları sağladıktan sonra, açımlayıcı faktör analizinde temel bileşenler 

analizine geçilebilir. Burada "principal components" bileşenler analiz yöntemi seçilmiş ve 

kuramsal çerçevede ortaya konulan işlevsellik bağlamında ölçek, 4 faktörle sınırlandırılmıştır 

(övgü ifadeleri, negatif geri bildirim, çaba temelli geri bildirim, yetenek temelli geri bildirim). 

Kuramsal olarak geliştirilen ölçeğin yapıları arasında ilişki olduğu düşünülmediğinden 

ortogonal döndürme tekniklerinden "varimax" tercih edilmiştir.  

 Açımlayıcı faktör analizi sonucunda "Total Variance Explained" tablosu incelendiğinde, 

ölçeğin toplam varyansın % 61.82'sini açıklayan en az 1 öz değere sahip yedi boyutlu bir yapı 

gösterdiği belirlenmiştir. Faktör analizinde öz değer kavramı bir faktörün tek başına açıkladığı 

varyansı gösteren bir koşuldur ve faktör analizinde bir alt boyutun öz değerinin en az 1 olması 

ve alt faktörlerin her birinin ölçekte yer alan toplam varyansın en az % 5 'ini açıklaması beklenir 

(Seçer, 2015, s.85).  Bu iki kriter göz önüne alındığında ölçeğin aslında toplam varyansın  

% 51.59'unu açıklayan en az 1 öz değere sahip üç faktörlü bir yapı gösterdiği görülmüştür. Bu 

çalışmada kuramsal yapı gereği dört faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Tablo 3.11.'de bu yapıya 

ilişkin öz değer ve varyans oranları verilmiştir. 

 

Tablo 3.11. Birinci Açımlayıcı Faktör Analizi Faktörlere Yönelik Özdeğer ve Varyans Oranları 

Faktörler 
Dönüştürülmüş Kareli Ağırlıklar Toplamı 

Öz değer Açıklanan Varyans % Toplam % 
1 9.571 18.405 18.95 
2 7.441 14.309 32.714 
3 6.094 11.719 44.434 
4 5.375 10.336 54.770 

 

 Bir ölçeğin açıklaması gereken toplam varyans değeri konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Stevens (1996) bir ölçme aracında açıklanan varyans oranının en az %75 ve 

üzeri olması gerektiğini, sosyal bilimlerde kabul edilebilir toplam varyans oranı (Scherer'den 

aktaran Tavşancıl, 2002)’e göre %40 ile %60 arasında, Kline’ye göre (aktaran Deveci, 2002) 

%41 ve üstü olarak belirtilmektedir. Henson & Roberts (2006) ise %52 ve üzerinde bir değerin 

ölçek çalışmalarında sağlanmasını gerektiğini belirtmektedirler. Buna göre ölçeğin, toplam 

varyansın %54.77'sini açıklayan ve öz değeri 1'in üzerinde olan dört faktörlü bir yapıdan 

oluştuğu söylenebilir.  

 Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında "Total Variance Explained" taplosundan 

elde edilen bulgularla birlikte "Scree Plot" grafiğinin de incelenmesi gerekir. Diğer adıyla 

"yamaç birikinti grafiği" bize ölçeğin faktör yapısıyla ilgili bilgi vermektedir. Yamaç birikinti 

grafiğini yorumlarken bilinmesi gereken önemli hususlardan biri, iki nokta arasındaki aralığın 
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bir faktöre işaret ettiği bilgisidir. Grafik 3.1. 'de dördüncü noktadan sonraki faktörlerin aldıkları 

değerler hem küçük hem de aralarındaki mesafenin çok benzer olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 3.1. Birinci Açımlayıcı Faktör Analizinin Yamaç Birikinti Grafiği 

 

 Açımlayıcı faktör analizinde "Total Variance Explained" tablosu ve "scree plot" grafiğinin 

incelenmesinden sonra, madde faktör yük değerleri incelenmiştir. Faktör analizinde ortogonal 

döndürme tekniklerinden varimax kullanıldığı için, madde faktör yük değerlerini incelerken 

"Rotated Component Matrix" tablosu incelenmiştir.  

 Ölçek geliştirme sürecinde her bir maddenin faktör yük değerinin en az 0.32 ve üzerinde 

olması beklenir. Ayrıca, bazı maddeler birden fazla boyutta bu kriteri karşılayabilir. Bu durum 

akla binişik maddeleri getirmektedir. Binişik madde; bir maddenin birden fazla faktör altında 

yeterli düzeyde faktör yüküne sahip olması durumudur (Seçer, 2013). Eğer bir madde birden 

fazla boyutta 0.32 ve üzerinde bir yük değerine sahipse bu durumda söz konusu iki boyutta 

sahip olduğu faktör yük değerleri arasında en az 0.10 veya ideal olarak 0.20 düzeyinde bir fark 

olması beklenir. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, binişik madde olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. 

Ancak bir maddenin iki farklı faktörde yer alan faktör yük değerleri arasında 0.10'un altında bir 

değer var ise binişik madde olduğu düşünülebilir. Bu durumda o maddenin ölçekten çıkarılması 

zorunlu bir seçenek haline gelir. 

 Bu çalışmada, 0.32'nin altında yük değerine sahip olan, ikiden fazla faktörde yeterli yük 

değerine sahip olan ve iki farklı faktörde yeterli yük değerine sahip olsa da aradaki farkı 0.20 

olmayan 18 madde bulunmuştur. Bu maddeler çıkarılıp faktör analizi tekrarlanmıştır. 

 Tekrarlanan faktör analizi sonucunda, KMO değeri 0.92 ve Barlett's testi anlamlı 

çıkmıştır (X2=10215.35, sd=561, p ˂.05). Tablo 3.12.'de görülmektedir. 
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Tablo 3.12. İkinci Açımlayıcı Faktör Analizine Ait KMO ve Barlett Test Değerlerine İlişkin 
Bulgular 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü .923 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Kay-Kare 10215.353 

sd 561 

p .000 

 

 "Communalities" tablosuna bakıldığında maddelerin açıkladığı varyans değerini 

gösteren "Extraction" sütünunda, her bir maddenin sahip olması gereken en düşük değer 0.10 

olmalıdır. Bu varyans değerleri içindeki en küçük değer ise 0.38'dir. Ayrıca ölçeğin, toplam 

varyansın %55.72' sini açıklayan en az 1 öz değere sahip olan ve alt faktörlerin her birinin 

ölçekte yer alan toplam varyansın en az %5 'ini açıkladığı dört faktörlü bir yapıdan oluştuğu 

söylenir. Buna göre, faktörlerin öz değerleri ve açıkladıkları varyans miktarları sırasıyla birinci 

faktör için 7.105 ve % 20.897; ikinci faktör için 4.894 ve % 14.393; üçüncü faktör için 4.189 ve 

% 12.321; dördüncü faktör için 2.760 ve % 8.116 olduğu Tablo 3.13.'te görülmektedir. 

 

Tablo 3.13. İkinci Açımlayıcı Faktör Analizi Faktörlere Yönelik Özdeğer ve Varyans Oranları 

Faktörler 
Dönüştürülmüş Kareli Ağırlıklar Toplamı 

Öz değer Açıklanan Varyans % Toplam % 

1 7.105 20.897 20.897 
2 4.894 14.393 35.289 
3 4.189 12.321 47.610 
4 2.760 8.116 55.726 

 

 Grafik 3.2.'ye bakıldığında ise, dördüncü noktadan sonraki faktörlerin aldıkları 

değerlerin hem küçük hem de aralarındaki mesafenin benzer olmasından dolayı dört faktörlü 

yapının sağlandığı görülmektedir. 
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Grafik 3.2. İkinci Açımlayıcı Faktör Analizinin Yamaç Birikinti Grafiği 

 

 Tablo 3.14. incelendiğinde her bir maddenin madde faktör yük değerinin 0.32 ve 

üzerinde olduğu ve maddelerin binişiklik özelliği taşımadıkları görülmektedir. Ayrıca ölçek 34 

madde ve dört alt faktörden oluşmaktadır. 
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Tablo 3.14. Ölçek Maddelerinin Madde Toplam Korelasyonu ve Faktör Yükü 

Sıra 
No 

Alt Ölçek Madde No Ölçek Maddeleri 
Madde Top. 

Korelasyonu 
Faktör 
Yükü 

1 

 Ö
v

g
ü

 İ
fa

d
e

le
ri

 

Madde 34 Ders ve etkinliklere katılım notun 
yüksek. 

.583 .716 

2 Madde 19 Tebrik ederim. .639 .703 
3 Madde 5 Aferin! .577 .697 
4 Madde 42 Konuyu anlamışsın. .628 .677 
5 Madde 33 Artı (+) aldın. .441 .676 
6 Madde 20 İyi iş çıkarmışsın. .595 .649 
7 Madde 6 Bravo! .544 .643 
8 Madde 47 Çok güzel bir çalışma (ödev / proje) 

olmuş. 
.592 .635 

9 Madde 1 Evet, doğru cevap. .474 .577 
10 

N
e

g
a

ti
f 

G
e

ri
 B

il
d

ir
im

 
İf

a
d

e
le

ri
 

Madde 30 Ders ve etkinliklere katılım notun düşük. .565 .810 
11 Madde 28 Sınavlarda netlerin düşük gelirse 

şaşırma. 
.520 .803 

12 Madde 22 Çalışmadığın belli oluyor. .535 .774 
13 Madde 15 Bahane üretme! .530 .768 
14 Madde 45 Bu gidişle iyi bir liseye yerleşemezsin. .484 .761 
15 Madde 23 Yazılıda düşük notlar alınca görüşürüz. .504 .752 
16 Madde 7 Tembel bir öğrencisin. .539 .745 
17 Madde 8 Sorumsuz bir öğrencisin. .498 .741 
18 Madde 29 Eksi (-) aldın. .528 .733 
19 Madde 44 Sana olan güvenimi boşa çıkardın. .414 .723 
20 Madde 32 Hala anlamadın mı? .220 .652 
21 Madde 21 Bunda anlaşılamayacak ne var? .387 .622 
22 

Ç
a

b
a

 T
e

m
e

ll
i 

G
e

ri
 B

il
d

ir
im

 
İf

a
d

e
le

ri
 

Madde 52 Fen bilimleri dersinde biraz daha çabayla 
başarılı olabilirsin. 

.535 .720 

23 Madde 37 Başarı için çok çabalamalısın. .406 .706 
24 Madde 9 Daha iyisini yapabilirsin. .327 .684 
25 Madde 18 İyi düşün! Yapabilirsin. .465 .674 
26 Madde 31 Soruda, takıldığın yer olursa yardım 

edeceğim. 
.480 .644 

27 Madde 17 Sen bu değilsin! Kendini aşmalısın. .225 .583 
28 Madde 49 Cesaret et! Yanlış yapmaktan korkma. .558 .582 
29 Madde 38 Cevabı bildiğine eminim. Henüz 

hatırlayamadın sadece. 
.557 .528 

30 Madde 25 Fen bilimleri dersi anlaşılamayacak 
kadar zor bir ders değil. 

.306 .486 
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Tablo 3.14.'ün (devamı) 

Sıra 
No 

Alt Ölçek Madde No Ölçek Maddeleri 
Madde Top. 

Korelasyonu 
Faktör 
Yükü 

31 

Yetenek 
Temelli 

Geri 
bildirim 

Madde 50 Bu soruyu Einstein, Newton...'da senin 
gibi cevaplamış. 

.415 .827 

32 Madde 51 Bir bilim insanı gibi düşünüyorsun. .425 .796 
33 Madde 39 İlerde fen bilimleri ile ilgili bir meslek 

seçebilirsin. 
.471 .670 

34 Madde 26 Problemlere çok farklı açıdan 
bakabiliyorsun. 

.486 .567 

 

 

Birinci faktörde yer alan maddeler       : 1, 5, 6, 19, 20, 33, 34, 42 ve 47. maddeler 

İkinci faktörde yer alan maddeler         : 7, 8, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 44 ve 45. maddeler 

Üçüncü faktörde yer alan maddeler      : 9, 17, 18, 25, 31, 37, 38, 49 ve 52. maddeler  

Dördüncü faktörde yer alan maddeler : 26, 39, 50 ve 51. maddeler 

 

3.3.2.1.3. Ölçeğin Güvenirliğinin İncelenmesi 

 

 Ölçeğin ölçmek istediği özelliği (bu ölçek için öğrencilerin geri bildirim algısı) ne derece 

doğru ölçtüğünü, kısacası ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı hesaplanmıştır. Büyüköztürk (2008), göre bu katsayı maddelere ait puanların toplam 

test puanlarıyla tutarlılığının bir ölçüsüdür. Bu katsayı; 0.60 ile 0.80 arasında olduğunda ölçek 

oldukça güvenilir, 0.80 ile 1.00 arasında olduğunda ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir 

ölçektir (Akgül & Çevik, 2003, s. 436). Buna göre ölçeğe ait güvenirlik analizi bulguları Tablo 

3.15.'te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.15. Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeği Güvenirlik Analizi Bulguları 

Faktör Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı İki Yarı Güvenirliği 

Övgü İfadeleri 0.884 0.862 
Negatif Geri Bildirim 0.927 0.813 
Çaba Temelli Geri Bildirim 0.834 0.820 
Yetenek Temelli Geri Bildirim 0.823 0.722 
Toplam Ölçek 0.913 0.850 

 

 Yapılan analizde tüm ölçek için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.913 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları; birinci faktör için (övgü ifadeleri) 0.884 ikinci 

faktör için (negatif geri bildirim) 0.927; üçüncü faktör için (çaba temelli geri bildirim) 0.834; 

dördüncü faktör için (yetenek temelli geri bildirim)  0.823 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar 

ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğuna, ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılığının da oldukça yüksek 
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olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir. Ayrıca ölçeğin iki yarı güvenirliği de r=0.850 

hesaplanmıştır. Ölçeğin iki yarı güvenirliği; birinci faktör için (övgü ifadeleri), r=0.862; ikinci 

faktör (negatif geri bildirim), r=0.813; üçüncü faktör için (çaba temelli geri bildirim), r=0.820; 

dördüncü faktör için (yetenek temelli geri bildirim), r=0.722 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 

geliştirme ve uyarlama süreçlerinde güvenirlik değeri 0.70 ve üzerinde olan ölçeklerin yeterli 

güvenirliğe sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ölçeğin iki yarı güvenirlik kriterini 

sağladığı söylenebilir. 

 

3.3.2.1.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

 

 Doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizinin yapıldığı gruptan farklı olarak 761 

kişi üzerinde LISREL 8.80 (Jöreskog & Sörbom, 1993) istatistik programı ile yapılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizinin değerlendirilmesinde yol (path) diyagramında, uyum iyiliği 

ölçüleri ve düzeltme önerileri dikkate alınmıştır. Diyagramda öncelikle, her bir maddenin kendi 

örtük değişkenini ne kadar iyi temsil ettiğine ilişkin standardize edilmiş değerler incelenmiştir. 

 Şimşek (2007) tarafından, örtük değişkenlerin, "1" e sabitlenmiş olduğunu gözlenen 

değişkenlerin, standardize edilmiş değerlerin "1" in üzerinde olmaması gerektiği ifade 

edilmektedir. Aynı zamanda "t değerleri için " diyagramda, kırmızı ok bulunmaması dile 

getirilmekte; "t değerinde" kırmızı ok bulunması durumunda, söz konusu maddenin 0.05 

düzeyinde anlamlı olmadığı anlamına geldiği ve ölçekten çıkarılması gerektiği belirtilmektedir. 

Ancak söz konusu model içerisinde herhangi bir maddenin kırmızı renkte gösterilmemesi bütün 

maddelerin test edilen modele uyumlu olduğunu göstermiştir. 

 "t" değerleri açısından problemli madde bulunmamasından sonra path diagramı tekrar 

gözden geçirildiğinde  her bir maddenin faktör yük değerlerinin en az 0.30 üzeri bir yük 

değerine  sahip olduğu görülmektedir. Faktör yük değerleri açısından bütün maddelerin istenen 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 Uyum iyiliği kriterleri, modeldeki ilişkilerin verilerle ne kadar tutarlı olduğunu 

belirlemeye yardım etmektedir (Şimşek,2007). Bu süreçte öncelikli olarak ki-kare ile serbestlik 

derecesi oranı belirlenmiştir. Bu oranın en fazla 3 veya 4 olması beklenmektedir. Ayrıca 5'ten 

küçük olması da kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Sümer, 2000). Diğer kriterler ise GFI 

(İyilik Uyum İndeksi/Goodness of fit index), AGFI (Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi/Adjusted 

Goodness of Fit Index), RMSEA (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü/Root Mean Square Error 

of Approximation), CFI (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi/Comperative Fit Index), IFI (Artan Uyum 

İndeksi/Incremental Fit Index), NFI (Normalleştirilmiş Uyum İndeksi/Normed Fit Index), RFI 

(Göreli Uyum İndeksi/Relative Fit Index), NNFI (Normalleştirilmemiş Uyum İndeksi/Non-

Normed Fit Index) ve SRMR (Standartlaştırılmış Artık Ortalamaların Karekökü/Standardized 
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Root Mean Square Residual)'dir. Ancak analizlerde rapor edilmesi ve yorumlanması tavsiye 

edilen dört temel uyum indeksi bulunmaktadır (Kline, 2011). Bunlar; 2/sd oranı, RMSEA, SRMR 

ve CFI'dir. Diğer yandan GFI, AGFI, IFI ve NFI en çok kullanılan uyum indeksleri arasında yer 

almaktadır. Tablo 3.16.'da doğrulayıcı faktör analizi model uyum indeks değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 3.16. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndekslerinin Kabul Sınırları 

Uyum İndeksi Kabul Edilebilir Uyum Mükemmel Uyum 

NFI =.90 ve üzeri =.95 ve üzeri 
NNFI =.90 ve üzeri =.95 ve üzeri 

IFI =.90 ve üzeri =.95 ve üzeri 
RFI =.90 ve üzeri =.95 ve üzeri 
CFI =.95 ve üzeri =.97 ve üzeri 
GFI =.85 ve üzeri =.90 ve üzeri 

AGFI =.85 ve üzeri =.90 ve üzeri 
SRMR =.050 ve <.050 =.080 ve <.080 

RMSEA =.050 ve <.050 =.080 ve <.080 

2/sd 2/sd = 3'ten küçük olmalıdır. 
*Marcholudis & Schumacher, 2007 

 Fen bilimleri dersi geri bildirim algı ölçeğine ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 3.17.'de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.17. Ölçeğin Uyum İndeksleri Değerleri 

 

 Bu araştırmada ölçeğin 2/sd oranı 3.50 olarak bulunmuştur. Bu değer kabul edilebilir 

sınırlar içindedir. Ayrıca uyum indekslerinin birbirine göre zayıf ve güçlü yönlerinin olması 

nedeniyle modelin uyumunun değerlendirilmesinde birden çok uyum indeksinin kullanılması 

önerilmektedir (Kline, 2011). Diğer uyum indeksleri de göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin 

model uyumunun yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca Şekil 3.3.'de doğrulayıcı faktör 

analizine ilişkin yol (path) diyagramı verilmiştir. 

 

 sd X2 p RMSEA SRMR CFI GFI AGFI NFI 

Ölçek Çıktıları 521 1827.41 0,00 .05 .06 .93 .88 0,94 .90 
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Şekil 3.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Path (Yol) Diyagramı
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3.4. Veri Analizi 

 

3.4.1. Nitel Veri Analizi 

 

 Bu araştırmada önce açık uçlu sorulara verilen cevapların nitel analizi yapılmıştır. Nitel 

veri analizinde alanyazın incelendiğinde farklı kavramlar ve yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak tüm bu yaklaşımlarda göze çarpan önemli nokta, verilerin betimlenmesinde ve temaların 

ortaya çıkarılmasına verilen önemdir. Her ne kadar alanyazın farklı analiz yaklaşımları ortaya 

koyuyorsa da, yapılan analizin derinliğine göre veri analizini iki grupta incelemek  mümkündür. 

Bu amaçla Strauss & Corbin'in (1990) önerdiği iki veri analiz süreci vardır: betimsel analiz ve 

içerik analizi. Betimsel analiz içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve daha çok araştırmanın 

kavramsal yapısının önceden açık biçimde belirlendiği araştırmalarda kullanılır. 

Tümdengelimsel analiz olarak da kaynaklarda adlandırılır ve veriler, var olan çerçeveler (teorik 

ya da kavramsal), temalar ve ya kodlara göre analiz edilir (Patton, 2002, s.483). İçerik analizi, 

toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirgin olmayan 

temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır. Bu bilgiler ışığında, araştırmada nitel 

veri analizlerinden betimsel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Tablo 3.18.'de verilerin 

değerlendirilmesinde kullanılan teorik çerçeve verilmiştir. 

 

Tablo 3.18. Nitel Veri Analizinde Kullanılan Teorik Çerçeveye Ait Kodlar ve Tanımları 
Kodlar Kod Tanımları Örnek ifadeler 

Övgü İfadeleri 

Öğretmenlerin derste öğrencilerin 
performanslarına ilişkin, detaya girmeden 
performansı onaylayıcı; spesifik olmayan övgü 
ifadeleridir. 
 

Evet, Tamam, Doğru, 
Artı (+) aldın! Aferin! 
Bravo! Süpersin! Tebrik 
ederim! Seninle gurur 
duyuyorum. 
 

Negatif Geri 
Bildirim 
İfadeleri 

Öğretmenlerin derste öğrencinin performansından 
ziyade, onun kişiliğine, karakterine yönelik yıkıcı, 
tehdit içerikli ve performansına ilişkin belirtmiş 
oldukları olumsuz ifadelerdir. 
 

Daha anlamadın mı? 
Bunda anlayamayacak 
ne var? Tembel! Eksi(-) 
aldın. 

Çaba Temelli 
Geri Bildirim 

İfadeleri 

Öğretmenin, öğrencinin istenilen performansı 
ortaya çıkarma sürecindeki çabasını, isteğini ya da 
öğrencinin istenilen performansa ulaşması için 
yapması gerekenlerin ifade edilmesine dair 
ifadelerdir. 

Gel bu soruyu birlikte 
çözelim. Tekrar 
yapmalısın, daha çok 
çalışmalısın. İyi düşün 
yapabilirsin. Sen bu 
değilsin kendini 
aşmalısın. 
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Tablo 3.18.'in (devamı) 
Kodlar Kod Tanımları Örnek ifadeler 

Yetenek 
Temelli Geri 

Bildirim 
İfadeleri 

Öğretmenlerin derste öğrencilerin gösterdikleri 
performansın dışında öğrencinin bireysel 
yeteneğine, bu performansı gösterirken 
kullandıkları meta-bilişsel edime ya da akademik 
yeteneğine yönelik ifadelerdir.     

Tam senlik soru! Fen 
bilimlerinde çok 
yeteneklisin. Bu soruyu 
Einstein, Newton 'da 
senin gibi cevaplamış. 

 

 Araştırmanın nitel boyutu için kodlayıcılar arası güvenirliği (inter-rater reliability) 

belirlemek için açık uçlu sorulara verilen cevap formlarıdan 25 tanesi öğrenci, 5 tanesi de 

öğretmen formu olmak üzere 30 adet form rastgele seçilerek bir başka kodlayıcıya verilmiştir. 

Kodlama güvenirliği Miles & Huberman’ın (1994) önerdiği [uzlaşılan kodlar/(uzlaşılan + 

uzlaşılmayan kodlar)]x 100 formülü ile belirlenmiştir. Her bir geri bildirim türüne ait güvenirlik 

değerleri Tablo 3.19.'da verilmiştir. 

 

Tablo 3.19. Öğretmen ve Öğrenciler İçin Geri Bildirim Türlerine Ait Miles & Huberman 
Güvenirlik Değerleri 

Kodlar 
Miles & Huberman (MH) Güvenirlik 

Formülü Değerleri 

Övgü İfadeleri MH: 55 / (55+8 ) = 0.87 

Negatif Geri Bildirim İfadeleri MH: 63 / (63+10 ) = 0.86 

Çaba Temelli Geri Bildirim İfadeleri MH: 68 / (68+13 ) = 0.83 

Yetenek Temelli Geri Bildirim İfadeleri MH: 43 / (43+3 ) = 0.93 
 

 İki kodlayıcı övgü ifadeleri için 55 kodda uzlaşmış, 8 kodda uzlaşamamıştır. Buna göre 

kodlayıcılar arası güvenirlik %87 olarak hesaplanmıştır. Negatif geri bildirim ifadeleri için 63 

kodda uzlaşmış, 10 kodda uzlaşamamıştır. Buna göre kodlayıcılar arası güvenirlik %86 olarak 

hesaplanmıştır. Çaba temelli geri bildirim ifadeleri için 68 kodda uzlaşmış, 13 kodda 

uzlaşamamıştır. Buna göre kodlayıcılar arası güvenirlik %83 olarak hesaplanmıştır. Yetenek 

temelli geri bildirim ifadeleri için 43 kodda uzlaşılmış, 3 kodda uzlaşamamıştır. Buna göre 

kodlayıcılar arası güvenirlik %93 olarak hesaplanmıştır. Kodlayıcılarn kendi aralarındaki görüş 

birliği %80-%90 aralığında olmalıdır (Miles, Huberman, 2015, s.64 ). 
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3.4.2. Nicel Veri Analizi 

 

 Araştırmanın nicel verilerinin analizinde SPSS.20 ve LISREL 8.80  programları 

kullanılmıştır. Bu programlar vasıtasıyla açımlayıcı faktör analizi, madde analizleri, doğrulayıcı 

faktör analizi ve iki yarı güvenirliği testi yapılmıştır. Sonraki aşamalarda yüzde, frekans 

tabloları, normallik testleri ve diğer normallik kriterlerini elde etmek için analizler yapılmıştır. 

Normallik şartları sağlandığında t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testleri 

uygulanmıştır. Normallik şartları sağlamadığında ise Man-Whithney U, Kruskal Wallis testleri 

uygulanmıştır. Ayrıca en sık duyulan övgü ifadeleri, çaba temelli geri bildirim ifadeleri, negatif 

geri bildirim ifadeleri ve yetenek temelli geri bildirim ifadelerine dair betimsel istatistikler 

(ortalama, standart sapma v.s.) hesaplanmıştır. 

 "Öğrencilerin övgü puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?" alt 

problemi için bağımsız örneklemler için "t" testi kullanılmıştır. Ancak t testinin yapılabilmesi 

için bir takım ön koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar aşağıda verilmiştir. 

 Bağımlı değişkene ait ölçümler her iki grupta da normal dağılmaktadır. 

 Ortalama puanları karşılaştırılacak olan örneklemler ilişkisizdir. 

 Her iki gruptaki ölçümlerin dağılımına ait varyanslar eşittir. 

 Bağımlı değişkene ait ölçümler ya da puanlar, aralık ya da oran ölçeğindedir 

(Büyüköztürk, 2011). 

 Örneklemler ilişkisiz ve bağımlı değişkene ait ölçümler oran ölçeğinde olduğundan, 

normallik ve varyansların eşitliği koşullarına bakılması yeterlidir. Verilerin dağılımın 

normalliğinin sınanması için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanılmaktadır. Bu 

araştırmada grup büyüklükleri 50 ve üzerinde olduğu için Kolmogorov-Smirnov normallik testi 

kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2015, s.42). Ancak dağılımın normalliği için sadece test sonuçlarına 

bakmak yeterli değildir. Normalliğe ilişkin testlerin dışında Histogram, Q-Q Grafiği, P-P Grafiği, 

Çarpıklık ve Basıklık değerleri ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin sırasıyla, çarpıklığın ve 

basıklığın standart hatasına bölündüğünde çıkan değerler birlikte değerlendirilerek dağılımın 

normalliğine karar verilmiştir.  

 Erkek ve kızlar için dağılımın normalliğine bakıldığında, Kolmogorov-Smirnov test 

sonucuna göre (p<.05 olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. 

Tabachnick & Fidell (2013), çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -1.50 değerleri arasında 

olduğu durumlarda dağılımın normal dağılım olarak gerçekleştiğini kabul etmektedirler. Bu 

doğrultuda çarpıklık ve basıklık değerleri bu aralıklar arasında olduğundan dağılım normal 

dağılmaktadır denebilir. Aynı zamanda çarpıklık ve basıklık değerleri sırasıyla çarpıklığın ve 

basıklığın standart hatasına bölündüğünde çıkan değerler +3.00 ve -3.00 değerleri arasında ise 
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dağılımın normal olduğu söylenebilir (Kline, 2011). Bundan dolayı çıkan değerler bu aralıklar 

arasında olduğundan dağılımın normal dağıldı söylenebilir. Histogram grafikleri incelendiğinde 

ise normal dağılım eğrisinin koşullarına uyduğu görülmektedir. Q-Q grafiğine bakıldığında 

noktalar 45 derecelik doğru üzerinde veya yakın bir durumda gözüküyorsa normal dağılıma 

uygunluktan söz edilebilir. P-P grafiğinde ise kutunun üst ve altındaki çizgilerin boylarının 

birbirine yakın olması, kutudaki yatay çizginin kutuyu ortalaması durumunda, dağılımın normal 

dağılım özellikleri sergilediğinden söz edilebilir (Morgan vd., 2004, s.60). 

 Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kız ve erkekler için dağılımın normalliği için 

bakılan kıstaslardan çoğu sağlandığından, kız ve erkek öğrencilerin övgü puanlarının normal 

dağılım gösterdiği söylenebilir. Bununla birlikte bir diğer koşul varyansların eşit (homojen) 

olmasıydı. Bunun için yapılan Levene homojenlik test sonucuna göre (p<.05 olduğundan) 

varyansların homojen olmadığı görülmüştür. 

 "Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" alt problemi için erkeklerin ve kızların çaba temelli geri bildirim puanları 

dağılımının normalliğine bakıldığında, Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 

olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin +1.50 ve -1.50 değerleri arasında olduğu ancak kızlar için çarpıklık değerinin, 

çarpıklığın standart hatasına oranı +3.00 ve -3.00 değerleri arasında olmadığı görülmektedir. 

Histogram grafikleri incelendiğinde sağa çarpık bir görünüm sergilemektedir. Q-Q ve P-P 

grafiklerine bakıldığında da dağılımların normal dağılımdan farklılaştığı görülmektedir. Tüm 

veriler birlikte değerlendirildiğinde kız ve erkek öğrencilerin çaba temelli geri bildirim 

puanlarının normal dağılmadığı söylenebilir. 

 "Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir?" alt problemi için erkeklerin ve kızların negatif geri bildirim puanları dağılımının 

normalliğine bakıldığında, Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 olduğundan) 

dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -

1.50 değerleri arasında olduğu ancak kızlar için çarpıklık değerinin, çarpıklığın standart 

hatasına oranı ve basıklık değerinin, basıklığın standart hatasına oranı +3.00 ve -3.00 değerleri 

arasında olmadığı ayrıca erkeklerin çarpıklık değerinin, çarpıklığın standart hatasına oranının 

+3.00 ve -3.00 değerleri arasında olmadığı görülmektedir. Histogram grafikleri incelendiğinde 

sağa çarpık bir görünüm sergilemektedir. Q-Q ve P-P grafiklerine bakıldığında da dağılımların 

normal dağılımdan farklılaştığı görülmektedir. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde kız ve 

erkek öğrencilerin negatif geri bildirim puanlarının normal dağılmadığı söylenebilir. 

 "Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" alt problemi için erkeklerin ve kızların yetenek temelli geri bildirim 

puanları dağılımının normalliğine bakıldığında, Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 
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olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin +1.50 ve -1.50 değerleri arasında olduğu ancak kızlar için çarpıklık değerinin, 

çarpıklığın standart hatasına oranı ve basıklık değerinin, basıklığın standart hatasına oranı 

+3.00 ve -3.00 değerleri arasında olmadığı ayrıca erkeklerin çarpıklık değerinin, çarpıklığın 

standart hatasına oranının +3.00 ve -3.00 değerleri arasında olmadığı  görülmektedir. 

Histogram grafikleri incelendiğinde sağa çarpık bir görünüm sergilemektedir. Q-Q ve P-P 

grafiklerine bakıldığında da dağılımların normal dağılımdan farklılaştığı görülmektedir. Tüm 

veriler birlikte değerlendirildiğinde kız ve erkek öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim 

puanlarının normal dağılmadığı söylenebilir. 

 "Öğrencilerin övgü puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?" 

alt problemi için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) testinin uygulanması 

gerekmektedir. Ancak tek faktörlü varyans analizinin uygulanması için aşağıdaki koşulların 

sağlanması gerekmektedir. 

 Bağımlı değişkene ilişkin puanların en az eşit aralık ölçeğinden elde edilmesi, 

 Ortalama puanları karşılaştırılacak olan örneklemlerin ilişkisiz olması, 

 Veri setinin bağımlı değişkenin her bir boyutunda normal dağılım göstermesi,  

 Bağımlı değişkene ilişkin puanların varyanslarının homojen olmasıdır (Büyüköztürk, 

2015, s.48). 

 Ancak normal dağılım şartının her bir boyutta sağlanmaması ve varyansların 

homojenliğini test eden Levene testi sonuçlarından dolayı, tek faktörlü varyans analizinin non-

parametrik karşılığı olan Kruskal Wallis testi de uygulanmıştır. 

 Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin övgü puanları dağılımının normalliğine 

bakıldığında Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 olduğundan) dağılım normal 

dağılımdan farklılık göstermektedir. Yine sınıf seviyelerine göre bakıldığında her grubun 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -1.50 arasında olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 

her bir sınıf seviyesine ait olan çarpıklık ve basıklık değerlerinin sırasıyla, çarpıklığın ve 

basıklığın standart hatasına olan oranına bakıldığında bu değerlerin de +3.00 ve -3.00 aralığında 

değiştiği görülmektedir. Histogram grafikleri incelendiğinde normal dağılım eğrisinin 

koşullarına uyduğu görülmektedir. Yine Q-Q ve P-P grafikleri incelendiğinde grup dağılımlarının 

normal dağılımdan farklılaşmadıkları söylenebilir. Tüm veriler değerlendirildiğinde 6, 7 ve 8. 

sınıf öğrencilerinin övgü puanları normal dağılım göstermektedir. Ancak varyansların 

homojenliğini test etmek için yapılan Levene testi sonucuna göre ise varyansların homojen 

olmadığı bulunmuştur (p<.05). 
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 "Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" alt problemi için 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çaba temelli geri bildirim 

puanları dağılımının normalliğine bakıldığında Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 

olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Yine sınıf seviyelerine göre 

bakıldığında her grubun çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -1.50 arasında olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda her bir sınıf seviyesine ait olan çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

sırasıyla, çarpıklığın ve basıklığın standart hatasına olan oranına baktığımızda bu değerlerin de 

+3.00 ve -3.00 aralığında değiştiği görülmektedir. Histogram grafikleri incelendiğinde normal 

dağılım eğrisinin koşullarına uyduğu görülmektedir. Yine Q-Q ve P-P grafikleri incelendiğinde 

grup dağılımlarının normal dağılımdan farklılaşmadıkları söylenebilir. Tüm veriler 

değerlendirildiğinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çaba temelli geri bildirim puanları normal 

dağılım göstermektedir. Bunun sonucunda yapılan tek faktörlü varyans analizi sonucunda 

varyansların homojenliğini test etmek için yapılan Levene testi sonucuna göre ise varyansların 

homojen olduğu görülmüştür (p>.05). Post-Hoc testlerinden grupların örneklem sayılarının 

farklı olmasından dolayı Scheffe ve varyansların homojen olmaması varsayımı için Tamhane's 

T2 testleri seçilmiştir. 

 "Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" alt problemi için 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin negatif geri bildirim puanları 

dağılımının normalliğine bakıldığında Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 

olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Yine sınıf seviyelerine göre 

bakıldığında her grubun çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -1.50 arasında olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda 6, 7 ve 8. sınıfların negatif geri bildirim puanlarının çarpıklık 

değerlerinin, çarpıklıklarının standart hatasına olan oranına baktığımızda bu değerlerin de 

+3.00 ve -3.00 aralığında olmadığı görülmektedir. Histogram grafikleri incelendiğinde normal 

dağılım eğrisinin koşullarına uymadığı dağılımların sağa çarpık olduğu görülmektedir. Yine Q-Q 

ve P-P grafikleri incelendiğinde grup dağılımlarının normal dağılımdan farklılaştıkları 

söylenebilir. Tüm veriler değerlendirildiğinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin negatif geri bildirim 

puanları normal dağılım göstermemektedir. 

 "Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" alt problemi için 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yetenek temelli geri bildirim 

puanları dağılımının normalliğine bakıldığında Kolmogorov-Smirnov test sonucuna göre (p<.05 

olduğundan) dağılım normal dağılımdan farklılık göstermektedir. Yine sınıf seviyelerine göre 

bakıldığında her grubun çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.50 ve -1.50 arasında olduğu 

görülmektedir. Ancak 6. sınıf ve 7. sınıfların yetenek temelli geri bildirim puanlarının çarpıklık 

değerlerinin, çarpıklıklarının standart hatasına oranlarına bakıldığında +3.00 ve -3.00 

aralığında olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde 8. sınıfların yetenek temelli geri bildirim 
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puanlarının çarpıklık ve basıklık değerlerinin sırasıyla, çarpıklık ve basıklık standart hatalarına 

oranın da +3.00 ve -3.00 aralığında olmadığı görülmektedir. Histogram grafikleri incelendiğinde 

normal dağılım eğrisinin koşullarına uymadığı dağılımların sağa çarpık olduğu görülmektedir. 

Yine Q-Q ve P-P grafikleri incelendiğinde grup dağılımlarının normal dağılımdan farklılaştıkları 

söylenebilir. Tüm veriler değerlendirildiğinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yetenek temelli geri 

bildirim puanları normal dağılım göstermemektedir. 

 

4. BULGULAR  

 

4.1. Araştırmanın Nitel Sorularına İlişkin Bulgular 

4.1.1. "Öğretmenler sınıf ortamında ne tür geri bildirim vermektedir?" Alt Problemine 

İlişkin Bulgular 

 Fen bilgisi öğretmenlerinin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların analizi sonucunda 

öğretmenlerin kullandıkları geri bildirimlerin frekans ve yüzdelik dağılımı Tablo 4.1.'de 

verilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf İçinde Kullandıkları Geri Bildirim Türlerine Ait 
Frekans ve Yüzdelikleri  (N:410, f: frekans, %: yüzdelik dağılım) 

Kodlar 
Erkek 
f (%) 

Kadın 
f (%) 

Toplam 
f(%) 

Övgü 65(%35.71) 86(%37.72) 151(%36.83) 
Negatif 15(%8.24) 12(%5.26) 27(%6.59) 

Çaba 75(%41.21) 100(%43.86) 175(%42.68) 
Yetenek 27(%14.84) 30(%13.16) 57( %13,90) 
Toplam 182 228 410 

 

 Tablo 4.1. incelendiğinde toplamda 410 adet geri bildirim ifadesinin 151 (%36.83) 

tanesi övgü ifadelerinden, 27 (%6.59) tanesi negatif geri bildirim ifadelerinden, 175 (%42.68) 

tanesi çaba temelli geri bildirim ifadelerinden ve 57(%13.90) tanesi de yetenek temelli geri 

bildirim ifadelerinden oluşmaktadır. Bu sonuçlara bakıldığında, fen bilgisi öğretmenleri en çok 

çaba temelli geri bildirim ifadeleri, daha sonra övgü ifadelerini, sonrasında yetenek temelli geri 

bildirim ifadelerini ve en az da negatif geri bildirim ifadelerini sınıf ortamında kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 
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4.1.2. "Öğrenciler sınıf ortamında ne tür geri bildirim almaktadır?" Alt Problemine İlişkin 

Bulgular 

 Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların analizi 

sonucunda, 6. sınıf öğrencilerinin sınıf ortamında duydukları geri bildirimlerin frekans ve 

yüzdelik dağılımı Tablo 4.2.'de verilmiştir.  

 

Tablo 4.2. 6. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçinde Duydukları Geri Bildirimlere Ait Frekans ve 
Yüzdelikleri (N:564) 

Kodlar 
Erkek 
f (%) 

Kız 
f (%) 

Toplam 
f (%) 

Övgü 133 (%45.08) 133 (%49.44) 266 (%47.16) 
Negatif 54 (%18.31) 34 (%12.64) 88 (%15.60) 

Çaba 90 (%30.51) 94 (%34.94) 184 (%32.62) 
Yetenek 18 (%6.10) 8 (%2.97) 26 (%4.61) 
Toplam 295 269 564 

 

 Buna göre 6. sınıf öğrencilerinin duyduklarını ifade ettiği 564 geri bildirim ifadesinin 

266'sı (%47.16) övgü ifadelerinden, 88'i (%15.60) negatif geri bildirim ifadelerinden, 184'ü 

(%32.62) çaba temelli geri bildirim ifadelerinden ve 26'sı (%4.61) yetenek temelli geri bildirim 

ifadelerinden oluşmaktadır. Bu sonuçlara bakıldığında, 6. sınıf öğrencileri en çok övgü 

ifadelerini, daha sonra çaba temelli geri bildirim ifadelerini, sonrasında negatif geri bildirim 

ifadelerini ve en az da yetenek temelli geri bildirim ifadelerini sınıf ortamında duymaktadırlar. 

 7. sınıf öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların analizi sonucunda, 

öğrencilerin sınıf ortamında duydukları geri bildirimlerin frekans ve yüzdelik dağılımı Tablo 

4.3.'te verilmiştir.  

 

Tablo 4.3. 7. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçinde Duydukları Geri Bildirimlere Ait Frekans ve 
Yüzdelikleri (N:570) 

Kodlar 
Erkek 
f (%) 

Kız 
f (%) 

Toplam 
f (%) 

Övgü 116 (%44.96) 147 (%47.12) 263 (%46.14) 
Negatif 40 (%15.50) 22 (%7.05) 62 (%10.88) 

Çaba 93 (%36.05) 135 (%43.27) 228 (%40.00) 
Yetenek 9 (%3.49) 8 (%2.56) 17 (%2.98) 
Toplam 258 312 570 

 

 Buna göre 7. sınıf öğrencilerinin duyduklarını ifade ettiği 570 geri bildirim ifadesinin 

263'ü (%46.14) övgü ifadelerinden, 62'si (%10.88) negatif geri bildirim ifadelerinden, 228'i 

(%40) çaba temelli geri bildirim ifadelerinden ve 17'si (%2.98) yetenek temelli geri bildirim 

ifadelerinden oluşmaktadır. Buna göre 7. sınıf öğrencileri en çok övgü ifadelerini, daha sonra 
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çaba temelli geri bildirim ifadelerini, sonrasında negatif geri bildirim ifadelerini ve en az da 

yetenek temelli geri bildirim ifadelerini sınıf ortamında duymaktadırlar. 

 8. sınıf öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların analizi sonucunda, 

öğrencilerin sınıf ortamında duydukları geri bildirimlerin frekans ve yüzdelik dağılımı Tablo 

4.4.'te verilmiştir.  

 

Tablo 4.4. 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçinde Duydukları Geri Bildirimlere Ait Frekans ve 
Yüzdelikleri (N:466) 

Kodlar 
Erkek 
f (%) 

Kız 
f (%) 

Toplam 
f (%) 

Övgü 118 (%54.88) 119 (%47.41) 237 (%50.86) 
Negatif 36 (%16.74) 33 (%13.15) 69 (%14.81) 

Çaba 52 (%24.19) 83 (%33.07) 135 (%28.97) 
Yetenek 9 (%4.19) 16 (%6.37) 25 (%5.36) 
Toplam 215 251 466 

 

 Buna göre 8. sınıf öğrencilerinin duyduklarını ifade ettiği 466 geri bildirim ifadesinin 

237'si'ü (%50.86) övgü ifadelerinden, 69'u (%14.81) negatif geri bildirim ifadelerinden, 135'i 

(%28.97) çaba temelli geri bildirim ifadelerinden ve 25'i (%5.36) yetenek temelli geri bildirim 

ifadelerinden oluşmaktadır. Buna göre 8. sınıf öğrencileri en çok övgü ifadelerini, daha sonra 

çaba temelli geri bildirim ifadelerini, sonrasında negatif geri bildirim ifadelerini ve en az da 

yetenek temelli geri bildirim ifadelerini sınıf ortamında duymaktadırlar. 

 

4.2. Araştırmanın Nicel Sorularına İlişkin Bulgular 

 

4.2.1. "Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duydukları geri bildirim ifadeleri nelerdir?

  Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin fen bilimleri dersinde sınıf ortamında en sık duydukları övgü ifadeleri, çaba 

temelli geri bildirim ifadeleri, negatif geri bildirim ifadeleri ve yetenek temelli geri bildirim 

ifadelerine ilişkin frekans, yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

aşağıda verilmiştir. 
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4.2.1.1. "Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu övgü ifadeleri nelerdir?" Alt 

Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Fen bilimleri dersi geri bildirim algı ölçeğine verilen cevapların analizi sonucunda, 

öğrencilerin en sık duydukları övgü ifadelerine dair frekans, yüzdelik dağılım, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.5.'te belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Övgü İfadelerine Dair Frekans, Yüzdelik Dağılım, Aritmetik Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri (N:761, f: frekans, %: yüzdelik dağılım, : aritmetik ortalama, S.s: standart 
sapma) 

Maddeler 
H

er
 z

am
an

 

Sı
k

 s
ık

 

B
az

en
 

H
iç

 

T
o

p
la

m
 

 S.s. 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

1. Evet, doğru cevap. 203 
26.7 

248 
32.6 

261 
34.3 

49 
6.4 

761 
100 

2.80 .909 

2. Aferin! 184 
24.2 

229 
30.1 

285 
37.5 

63 
8.3 

761 
100 

2.70 .927 

3. Artı (+) aldın. 178 
23.4 

207 
27.2 

225 
29.6 

151 
19.8 

761 
100 

2.54 1.056 

4. Konuyu anlamışsın. 
 

154 
20.2 

188 
24.7 

255 
33.5 

164 
21.6 

761 
100 

2.44 1.041 

5. Çok güzel bir çalışma(ödev/proje) olmuş. 165 
21.7 

171 
22.5 

245 
32.2 

180 
23.7 

761 
100 

2.42 1.073 

6. Tebrik ederim. 125 
16.4 

169 
22.2 

266 
35 

201 
26.4 

761 
100 

2.29 1.031 

7. Ders ve etkinliklere katılım notun yüksek. 127 
16.7 

159 
20.9 

250 
32.9 

225 
29.6 

761 
100 

2.25 1.055 

8. İyi iş çıkarmışsın. 84 
11 

142 
18.7 

239 
31.4 

296 
38.9 

761 
100 

2.02 1.009 

9. Bravo! 67 
8.8 

117 
15.4 

241 
31.7 

336 
44.2 

761 
100 

1.89 .968 

  

 Tablo 4.5.'e bakıldığında standart sapmaların düşük olduğu görülmektedir. Standart 

sapmanın ne çok büyük olması ne de çok küçük olması istenir. Burada cevapların ortalamadan 

çok uzaklaşmadığı görülmektedir. Ölçeğin grup değer aralığı önceden hesapladığı gibi, 1.00-1.74 

aralığı "Hiç" (İfadeyi hiç duymuyorum.), 1.75-2.49 aralığı "Bazen" (İfadeyi bazen duyuyorum.), 

2.50-3.24 aralığı "Sık sık"(İfadeyi sık sık duyuyorum.) ve 3.25-4.00 aralığı "Her zaman" (İfadeyi 

her zaman duyuyorum.) ifadelerine denk gelmektedir. En sık duyulan övgü ifadeleri "Evet, 

doğru cevap." ( =2.80; Ss=.909), "Aferin!" ( =2.70; Ss=.927), ve "Artı (+) aldın." ( =2.54; 

Ss=1.056) ifadeleridir. Ortalama puanlarına bakıldığında bu ifadeler "Sık sık" aralığına denk 

düşmektedir. Diğer övgü ifadelerinin puan ortalamaları 1.89 ve 2.44 aralığında olup, "Bazen" 
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aralığına denk gelmektedir. En az duyulan ifadelerin ise, "Bravo!" ( =1.89; Ss=.968) ve "İyi iş 

çıkarmışsın" ( =2.02; Ss=1.009) ifadelerinin olduğu görülmektedir. 

 

4.2.1.2. "Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu çaba temelli geri bildirim ifadeleri 

nelerdir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin en sık duydukları çaba temelli geri bildirim ifadelerine dair frekans, 

yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.6.' da belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.6. Çaba Temelli Geri Bildirim İfadelerine Dair Frekans, Yüzdelik Dağılım, Aritmetik 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (N:761) 

Maddeler 

H
er

 z
am

an
 

Sı
k

 s
ık

 

B
az

en
 

H
iç

 

T
o

p
la

m
 

 S.s. 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

1. Soruda, takıldığın yer olursa yardım 
edeceğim. 

285 
37.5 

163 
21.4 

192 
25.2 

121 
15.9 

761 
100 

2.80 1.107 

2. İyi düşün! Yapabilirsin. 118 
15.5 

164 
21.6 

316 
41.5 

163 
21.4 

761 
100 

2.31 .977 

3. Cesaret et! Yanlış yapmaktan korkma. 
 

148 
19.4 

124 
16.3 

230 
30.2 

259 
34 

761 
100 

2.21 1.113 

4. Daha iyisini yapabilirsin. 89 
11.7 

140 
18.4 

297 
39 

235 
30.9 

761 
100 

2.11 .975 

5. Başarı için çok çabalamalısın. 102 
13.4 

119 
15.6 

258 
33.9 

282 
37.1 

761 
100 

2.05 1.030 

6. Fen bilimleri dersinde biraz daha çabayla 
başarılı olabilirsin. 

81 
10.6 

103 
13.5 

244 
32.1 

333 
43.8 

761 
100 

1.91 .996 

7. Cevabı bildiğine eminim. Henüz 
hatırlayamadın sadece. 

69 
9.1 

92 
12.1 

266 
35 

334 
43.9 

761 
100 

1.86 .951 

8. Fen Bilimleri dersi anlaşılamayacak kadar 
zor bir ders değil. 

89 
11.7 

85 
11.2 

220 
28.9 

367 
48.2 

761 
100 

1.86 1.022 

9. Sen bu değilsin! Kendini aşmalısın. 35 
4.6 

48 
6.3 

145 
19.1 

533 
70 

761 
100 

1.45 .807 

 

 Tablo 4.6.'ya bakıldığında standart sapma değerlerinin çok büyük olmadığı, cevapların 

ortalamadan uzaklaşmadığı görülmektedir. En sık duyulan çaba temelli geri bildirim ifadesi 

"Soruda, takıldığın yer olursa yardım edeceğim." ( =2.80; Ss=1.107) olduğu görülmektedir. 

Puan ortalaması "Sık sık" aralığına denk gelmektedir. Ancak sonrasında 9. maddeye kadar olan 

maddelerin puan ortalamaları 1.86-2.31 aralığında olduğundan bu ifadeler "bazen" aralığına 

denk gelmektedir. En az duyulan ifadenin ise, "Sen bu değilsin! Kendini aşmalısın." ( =1.45; 

Ss=.807) olduğu görülmektedir ve puan ortalaması "Hiç" aralığına denk gelmektedir.  
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4.2.1.3. "Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu negatif geri bildirim ifadeleri 

nelerdir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin en sık duydukları negatif geri bildirim ifadelerine dair frekans, yüzdelik 

dağılım, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.7.'de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.7. Negatif Geri Bildirim İfadelerine Dair Frekans, Yüzdelik Dağılım, Aritmetik Ortalama 
ve Standart Sapma Değerleri (N:761) 

Maddeler 

H
er

 z
am

an
 

Sı
k

 s
ık

 

B
az

en
 

H
iç

 

T
o

p
la

m
 

 S.s. 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

1. Bunda anlaşılmayacak ne var? 41 
5.4 

75 
9.9 

240 
31.5 

405 
53.2 

761 
100 

1.67 .861 

2. Hala anlamadın mı? 
22 
2.9 

54 
7.1 

244 
32.1 

441 
58 

761 
100 

1.55 
 

.751 
 

3. Eksi (-) aldın. 25 
3.3 

32 
4.2 

214 
28.1 

490 
64.4 

761 
100 

1.46 .728 

4. Çalışmadığın belli oluyor. 18 
2.4 

39 
5.1 

196 
25.8 

508 
66.8 

761 
100 

1.43 .700 

5. Yazılıda düşük notlar alınca görüşürüz. 21 
2.8 

42 
5.5 

147 
19.3 

551 
72.4 

761 
100 

1.39 .717 

6. Bahane üretme! 13 
1.7 

35 
4.6 

148 
19.4 

565 
74.2 

761 
100 

1.34 .647 

7. Sınavlarda netlerin düşük gelirse şaşırma. 14 
1.8 

28 
3.7 

112 
14.7 

607 
79.8 

761 
100 

1.28 .620 

8. Ders ve etkinliklere katılım notun düşük. 1 
.1 

21 
2.8 

148 
19.4 

591 
77.7 

761 
100 

1.25 .503 

9. Bu gidişle iyi bir liseye yerleşemezsin. 
 

15 
2 

27 
3.5 

94 
12.4 

625 
82.1 

761 
100 

1.25 .616 

10. Sana olan güvenimi boşa çıkardın. 
 

5 
.7 

20 
2.6 

76 
10 

660 
86.7 

761 
100 

1.17 .485 

11. Sorumsuz bir öğrencisin. 4 
.5 

10 
1.3 

87 
11.4 

660 
86.7 

761 
100 

1.16 .436 

12. Tembel bir öğrencisin. 1 
.1 

10 
1.3 

53 
7 

697 
91.6 

761 
100 

1.10 .352 

  

 Tablo 4.7. incelendiğinde standart sapma değerlerinin çok büyük olmadığı, cevapların 

ortalamadan uzaklaşmadığı görülmektedir. Negatif geri bildirim ifadeleri puan ortalamaları 

1.10 ve 1.67 puanları arasında değişmektedir. Bu puan ortalamaları "Hiç" aralığına denk 

gelmektedir. En sık duyulan geri bildirim ifadeleri "Bunda anlaşılmayacak ne var?" ( =1.67; 

Ss=.861), "Hala anlamadın mı?" ( =1.55; Ss=.751) ve "Eksi (-) aldın." ( =1.46; Ss=.728) 
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ifadeleridir. En az duyulan negatif geri bildirim ifadeleri ise, "Tembel bir öğrencisin." ( =1.10; 

Ss=.352); "Sorumsuz bir öğrencisin." ( =1.16; Ss=.436) ve "Sana olan güvenimi boşa çıkardın." 

( =1.17; Ss=.485) ifadeleri olmuştur. 

 

4.2.1.4. "Öğrencilerin sınıf ortamında en sık duyduğu yetenek temelli geri bildirim 

ifadeleri nelerdir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin en sık duydukları yetenek temelli geri bildirim ifadelerine dair frekans, 

yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.8.'de belirtilmiştir. 

 

Tablo 4.8. Yetenek Temelli Geri Bildirim İfadelerine Dair Frekans, Yüzdelik Dağılım, Aritmetik 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (N:761) 

Maddeler 

H
er

 z
am

an
 

Sı
k

 s
ık

 

B
az

en
 

H
iç

 

T
o

p
la

m
 

 S.s. 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

1. Problemlere çok farklı açıdan 
bakabiliyorsun. 

40 
5.3 

69 
9.1 

201 
26.4 

451 
59.3 

761 
100 

1.60 .859 

2. İlerde fen bilimleri ile ilgili bir meslek 
seçebilirsin. 

32 
4.2 

51 
6.7 

151 
19.8 

527 
69.3 

761 
100 

1.46 .797 

3. Bir bilim insanı gibi düşünüyorsun. 
 

12 
1.6 

23 
3 

118 
15.5 

608 
79.9 

761 
100 

1.26 .591 

4. Bu soruyu Einstein, Newton...' da senin 
gibi cevaplamış. 

11 
1.4 

27 
3.5 

78 
10.2 

645 
84.8 

761 
100 

1.22 .573 

 

 Tablo 4.8. incelendiğinde standart sapma değerlerinin çok büyük olmadığı, cevapların 

ortalamadan uzaklaşmadığı ve yetenek temelli geri bildirim ifadelerinin puan ortalamalarının 

1.22 ve 1.60 puanları arasında değiştiği görülmektedir. Bu puanlar ise "Hiç" aralığına denk 

düşmektedir. En sık duyulandan en az duyulana kadar ifadelere bakıldığında "Problemlere çok 

farklı açıdan bakabiliyorsun." ( =1.60; Ss=.859), "İleride fen bilimleri ile ilgili bir meslek 

seçebilirsin." ( =1.46; Ss=.797), "Bir bilim insanı gibi düşünüyorsun." ( =1.26; Ss=.591) ve 

"Bu soruyu Einstein, Newton...'da senin gibi cevaplamış" ( =1.22; Ss=.573) biçiminde 

sıralandığı belirlenmiştir. 
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4.2.2. "Öğrencilerin geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

4.2.2.1. "Öğrencilerin övgü puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?" 

Alt Problemine İlişkin Bulgular  

 

 Bu sorunun cevabı varyansların homojen olması şartı sağlanmadığından, grup 

dağılımları normal dağılım gösterse de t testinin non-parametrik karşılığı olan Mann Whitney U 

Testi uygulanmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin övgü ifadelerinden aldıkları puanların Mann 

Whitney U testi sonucu aşağıda Tablo 4.9.'da verilmiştir. 

 

Tablo 4.9. Cinsiyet Açısından Övgü İfadelerinden Alınan Puanların Mann Whitney U Testi 
Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            

 

 

 

*p>.05  

 Buna göre kız ve erkek öğrencilerin övgü ifadelerine ilişkin puanları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı bulunmuştur (U=67177.00, p>.05). 

 

4.2.2.2. "Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Kız ve erkek öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanlarının arasında anlamlı bir 

farklılaşma olup olmadığı Mann Whithney U testi ile belirlenmiştir. Mann Whithney U testi 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4.10.’da verilmiştir. 

  

Tablo 4.10. Cinsiyet Açısından Çaba Temelli Geri Bildirim İfadelerinden Alınan Puanların Mann 
Whitney U Testi Sonucu 

 

 

 

 

*p<.05 

 Buna göre kız ve erkek öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları arasında anlamlı 

bir fark olduğu bulunmuştur (U=62223.50, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, erkek 

Cinsiyet n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Kız 437 372.72 162880.00 
67177.00 .227 

Erkek 324 392.16 127061.00 

Cinsiyet n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Kız 437 361.39 157926.50 
62223.50 .004 

Erkek 324 407.45 132014.50 



Ufuk Özkale, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

73 
 

öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla çaba temelli geri bildirim puanına sahip olduğu 

bulunmuştur. 

 

4.2.2.3. "Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Kız ve erkek öğrencilerin negatif geri bildirim puanları arasında anlamlı bir farklılaşma 

olup olmadığı Mann Whithney U testi ile belirlenmiştir. Mann Whithney U testi sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 4.11.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.11. Cinsiyet Açısından Negatif Geri Bildirim İfadelerinden Alınan Puanların Mann 
Whitney U Testi Sonucu 

 

 

 

 

*p<.05  

 Buna göre kız ve erkek öğrencilerin negatif geri bildirim puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu bulunmuştur (U=53885.00, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla negatif geri bildirim puanına sahip olduğu 

bulunmuştur. 

 

4.2.2.4. "Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Kız ve erkek öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları arasında anlamlı bir 

farklılaşma olup olmadığı Mann Whithney U testi ile belirlenmiştir. Mann Whithney U testi 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4.12.'de verilmiştir.  

 

Tablo 4.12. Cinsiyet Açısından Yetenek Temelli Geri Bildirim İfadelerinden Alınan Puanların 
Mann Whitney U Testi Sonucu 

 

 

 

 

*p<.05 

Cinsiyet n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Kız 437 342.31 149588.00 
53885.00 .000 

Erkek 324 433.19 140353.00 

Cinsiyet n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Kız 437 359.84 157249.50 
61546.50 .001 

Erkek 324 409.54 132691.50 
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 Buna göre kız ve erkek öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları arasında 

anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=61546.50, p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla yetenek temelli geri bildirim puanına sahip 

olduğu bulunmuştur. 

 

4.2.3. "Öğrencilerin geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 
4.2.3.1. "Öğrencilerin övgü puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Dağılımın normalliği ve diğer koşullar sağlanmışken, varyansların eşitliği koşulu 

sağlanamadığında başvurulacak seçenek, varyansların eşitliği sağlanmadığı durumlarda 

yapılacak çoklu karşılaştırma testlerini seçmek ve bu karşılaştırma sonuçlarına göre karar 

vermektir (Can, 2014, s.149). Bu nedenle varyansların eşit olmamasından dolayı çoklu 

karşılaştrıma testlerinden Tamhane's T2 testi seçilmiştir. Öğrencilerin övgü puanlarının sınıf 

seviyesine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek faktörlü 

ANOVA sonuçları Tablo 4.13.'te verilmiştir. Buna göre aradaki farkın anlamlı olduğu 

görülmektedir (F760=7.877, p<.05). 

 

Tablo 4.13. Sınıf Seviyelerine Göre Övgü İfadelerinden Alınan Puanların Ortalama, Standart 
Sapma ve Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları 

*p<.05 

  

 Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma 

testlerinden Tamhane's T2 testi sonuçlarına göre, 6. sınıfların övgü puanlarının aritmetik 

ortalaması ile 8. sınıfların övgü puanlarının aritmetik ortalaması arasındaki farkın anlamlı bir 

düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte 7. sınıfların övgü puanlarının aritmetik 

ortalamasının =22.63, 6. sınıfların övgü puanlarının aritmetik ortalaması =20.70 ve 8. 

sınıfların övgü puanları aritmetik ortalamasından =20.74 daha yüksek olduğu ve bunun 

anlamlı bir düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre övgü puanlarının aritmetik ortalaması 

dikkate alındığında, 7. sınıfların, 6. ve 8. sınıflara göre daha çok övgü ifadeleri aldıkları ayrıca 6. 

Sınıf 
Seviyesi 

n  S.s. sd F p 

6. sınıf 276 20.70 5.82 

2/758 7.877 .000 7. sınıf 246 22.63 5.98 

8. sınıf 239 20.74 6.79 
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sınıf ve 8. sınıflar arasında öğretmenlerin övgü ifadeleri kullanımı açısından anlamlı bir fark 

olmadığı bulunmuştur. 

  

4.2.3.2. "Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanlarına ilişkin Tek faktörlü ANOVA sonuçları 

Tablo 4.14.'te verilmiştir. 

 

Tablo 4.14. Sınıf Seviyelerine Göre Çaba Temelli Geri Bildirim İfadelerinden Alınan Puanların 
Ortalama, Standart Sapma ve Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları 

*p>.05 

 Tek faktörlü ANOVA sonucunda 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin çaba temelli geri bildirim 

puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (F758=3.107, p>.05). 

 

4.2.3.3. "Öğrencilerin negatif geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin negatif geri bildirim puanlarının sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Testin sonucu Tablo 

4.15.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.15. Sınıf Seviyelerine Göre Negatif Geri Bildirim İfadelerinden Alınan Puanların Kruskal 
Wallis H Testi Sonucu 

 

 

 

 

*p>.05 

 Tablo 4.15. incelendiğinde, öğrencilerin sınıf seviyelerine göre negatif geri bildirim 

puanlarının anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan, non-parametrik 

testlerden Kruskal Wallis H  testi sonuçlarına göre, sınıf seviyelerine göre  negatif geri bildirim 

puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur  (2 (sd=2, n=761)=1.708, p>.05). 

Sınıf 
Seviyesi 

n  S.s. sd F p 

6. sınıf 276 17.93 5.41 

2/758 3.107 .052 7. sınıf 246 18.98 5.49 

8. sınıf 239 18.93 5.50 

Sınıf 
Seviyesi 

n 
Sıra 

Ortalaması 
sd 2 p 

6. sınıf 276 391.07 

2 1.708 .426 7. sınıf 246 366.63 
8. sınıf 239 384.15 
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4.2.3.4. "Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir?" Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

 Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre yetenek temelli geri bildirim puanlarının anlamlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan, non-parametrik testlerden Kruskal 

Wallis H testi sonuçları Tablo 4.16.'da yer almaktadır. 

 

Tablo 4.16. Sınıf Seviyelerine Göre Yetenek Temelli Geri Bildirim İfadelerinden Alınan 
Puanların Kruskal Wallis H Testi Sonucu 

 

 

 

 

 

*p<.05 

 Tablo 4.16.'ya göre, sınıf seviyelerine göre yetenek temelli geri bildirim puanlarının 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur  (2 (sd=2, n=761)=14.220, p<.05). Grupların sıra 

ortalamaları dikkate alındığında en yüksek yetenek temelli geri bildirim puanlarının 7. sınıflar 

olduğu, bunu 6. ve 8. sınıfların takip ettiği görülmektedir. 

 Test sonucu manidar çıkan durumlarda hangi ikili gruplar arasında fark olup 

olmadığının incelenmesi gerekir. Bunun için SPSS.20 de hazır olarak bulunan çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda, 8. sınıflar ile 7. sınıflar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı bulunduğu yani, sıra ortalamaları dikkate alındığında 7. sınıfların 8. sınıflardan daha 

yüksek yetenek temelli geri bildirim puanına sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanında 6. sınıf 

ile 8. sınıf ve 6. sınıf ile 7. sınıf arasında yetenek temelli geri bildirim puanları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf 
Seviyesi 

n 
Sıra 

Ortalaması 
sd 2 p 

6. sınıf 276 378.68 

2 14.220 .001 7. sınıf 246 417.56 
8. sınıf 239 346.04 
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5.  TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma, fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullandıkları geri bildirim 

stratejilerini belirlemek amacıyla, karma yöntem araştırmalarından keşfedici sıralı desenin 

kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda, 256 öğrenci ve 51 fen bilgisi 

öğretmeni ile çalışılmıştır. Keşfedici sıralı desen aynı zamanda ölçek geliştirme deseni olarak da 

bilinmektedir. Bu sebeple nitel boyutta elde edilen geri bildirim ifadeleri fen bilimleri dersi geri 

bildirim algı ölçeğini geliştirmek için kullanılmıştır. Öncelikle nitel boyutta elde edilen geri 

bildirim ifadelerinden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve yedi uzman tarafından bu 

maddeler incelenmiştir. Kalan maddelerle de gerekli analizler yapılmıştır. Bunun için 122 

öğrencinin verdiği cevaplar üzerinde madde analizleri yapılmış ve toplam 557 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencisinin cevapları üzerinde açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör 

analizinin arkasından ise toplam 761 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisinin verdiği cevaplar üzerinde 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Uyum indekslerinin yeterli olması sebebiyle alt 

problemlere ilişkin analizler yapılmıştır. Araştırmada nitel boyutta elde edilen geri bildirim 

ifadeleri, ölçek geliştirmek için kullanılmış ve geliştirilen ölçek ile betimleyici ve yordayıcı 

istatistik analizleri yapılmıştır. 

Tartışma bölümü alt problemlere göre ayrı ayrı ele alınmıştır ancak ilişkili problemlerin 

birleştirilip değerlendirilmesi daha uygun görülmüştür. Arkasından sonuç ve öneriler kısımları 

ayrı başlıklar altında verilmiştir. 

 

5.1. Öğretmenlerin sınıf ortamında verdikleri, öğrencilerin sınıf ortamında duydukları 

geri bildirim türlerine dair tartışma 

 Araştırmada geri bildirim türlerini belirlerken daha önce de belirtildiği gibi övgü 

ifadeleri, negatif geri bildirim ifadeleri, çaba temelli geri bildirim ifadeleri ve yetenek temelli 

geri bildirim ifadeleri olmak üzere geri bildirim ifadeleri dört gruba ayrılmıştır. Öğretmenlerin 

açık uçlu sorulara verdiği cevapların analizi sonucunda öğretmenlerin sınıf ortamında en çok 

çaba temelli geri bildirim ifadelerini kullandıkları ve bunu övgü ifadeleri, yetenek temelli geri 

bildirim ifadeleri ve negatif geri bildirim ifadelerinin izlediği bulgulanmıştır. Öğrencilerin açık 

uçlu sorulara verdiği cevapların nitel veri analizinde ise 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf 

ortamında en çok övgü ifadelerini duydukları ve bunu çaba temelli geri bildirim ifadeleri, 

negatif geri bildirim ifadeleri ve yetenek temelli geri bildirim ifadelerinin izlediği görülmektedir. 

Buna göre öğretmenler sınıf ortamında daha çok çaba temelli geri bildirim kullandıklarını 

düşünselerde, öğrenci cevaplarına göre öğrenciler sınıf ortamında daha çok övgü ifadeleri 

duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin cevabında negatif geri bildirim ifadeleri en az 
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kullanılan geri bildirim ifadesi olmasına karşın, öğrencilerin en az duydukları geri bildirim 

ifadelerinin yetenek temelli geri bildirim ifadeleri olduğu belirlenmiştir.  

 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin verdiği cevaplara bakıldığında ise, geri bildirim 

ifadelerinde süreç temelli geri bildirim, sosyal geri bildirim, üst biliş temelli geri bildirimin 

olmadığı ve geri bildirimin amaçla ilişkisini vurgulayan ifadelerin bulunmadığı görülmüştür.  

Hollanda'da yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin aktif öğrenme için gerekli olan üst bilişsel 

bilgi ve becerileri geliştirmeleri gerekmesine rağmen öğretmenler sıklıkla, gerekli olan geri 

bildirimi sağlayamamış gibi görünmekte ve üst bilişsel bilgi ve becerilerin gelişimini nasıl 

destekleyeceklerini bilmemektedirler (Lockhorst, Van Oers & Wubbels, 2006). Süreç 

düzeyindeki ve üst biliş düzeyindeki geri bildirimlerin öğrencinin öğrenimini geliştiren en etkili 

düzeylerdir. Bireysel/Spesifik olmayan düzeyindeki geri bildirim, öğrenmeyi arttırmak için 

diğer geri bildirim düzelerine göre daha az etkilidir, fakat sınıf ortamında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bireysel/Spesifik olmayan geri bildirim, görevin özellikleriyle ilgisi olmayan 

kişisel geri bildirim olarak tanımlanmaktadır (Hattie & Timperley, 2007). Bireysel/Spesifik 

olmayan düzeydeki geri bildirim bu araştırmada övgü ifadelerine karşılık gelmektedir. Hitz & 

Driscoll (1994),  kendine güvenini artırmak için yapıcı teşvike ihtiyaç duyulduğunu ve bunun 

samimi yorumlar kullanarak ve öğrencilerin duygularını tanımaya yönelik iyileştirme ve 

çabalara odaklanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca tutarlı övgünün istenmeyen 

davranışları ortadan kaldırırken istenilir davranışlara teşvik ettiğini düşünerek, övgüyü yapıcı 

bir takviye olarak görmüşlerdir. Övgü ifadeleri öğrenci için iyi bir motivasyon aracı olsa da geri 

bildirimin tanımı ve işlevi odaklı düşünüldüğünde yeterli olmamaktadır. Çünkü bir geri bildirim 

ifadesinin cevaplaması gereken soruları Hattie & Timperley (2007) şöyle ifade etmektedirler: 

 Nereye gidiyorum? 

 Nasıl gidiyorum? 

 Bir sonraki adımım ne? 

 Bu sorulara bir geri bildirim ifadesi ne kadar cevap verebiliyorsa o kadar kalitelidir 

denebilir. Bu bağlamda geri bildirim ifadesinin amaçla ilişkisinin vurgulanması da önem arz 

etmektedir. Geri bildirim aslında bir öğrencinin mevcut performansının bu hedeflerle nasıl 

ilişkili olduğu hakkında bilgi verdiği için, geri bildirimin hedefle alakalı olup olmadığı sorusu ele 

alınmaktadır (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Araştırma sonucunda görülmüştür ki geri 

bildirim ifadelerinde amaçla ilişki kuran bir geri bildirim ifadesine rastlanmamıştır. Ayrıca 

öğrenci performansında olumsuz bir etkiye sahip olan negatif geri bildirim ifadeleri az da olsa 

sınıf ortamında yer etmektedir. Özellikle sınıf ortamında kullanma sıklığı öğrencilerin verdiği 
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cevaplarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Yetenek temelli geri bildirim ifadelerine 

baktığımızda ise sınıf ortamında çok tercih edilmediği belirlenmiştir. 

5.2. Öğrencilerin sınıf ortamında duydukları geri bildirim ifadelerine dair tartışma 

 Fen bilimleri dersi geri bildirim algı ölçeğinden elde edilen verilere bakıldığında 

öğrencilerin sınıf ortamında en çok duyduğu övgü ifadeleri "Evet, doğru cevap.", "Aferin!", "Artı 

(+) aldın.", "Konuyu anlamışsın." ifadeleri iken en az duyulan ifadeler ise, "İyi iş çıkarmışsın.", 

"Bravo!" ifadeleridir. Çaba temelli geri bildirim ifadelerine bakıldığında öğrencilerin en çok 

duyduğu ifadeler; "Soruda, takıldığın yer olursa yardım edeceğim.", "İyi düşün! Yapabilirsin.", 

"Cesaret et! Yanlış yapmaktan korkma.", "Daha iyisini yapabilirsin." ifadeleri iken, en az duyulan 

ifadeler; "Cevabı bildiğine eminim. Henüz hatırlayamadın sadece.", "Fen bilimleri dersi 

anlaşılamayacak kadar zor bir ders değil.", "Sen bu değilsin! Kendini aşmalısın." ifadeleri olduğu 

görülmektedir. En çok duyulan çaba temelli geri bildirim ifadelerine bakıldığında öğrencileri 

daha çok yüreklendirme amaçlı ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. İyi bir öğrenme süreciyle 

uyum sağlayan öğretme türü, öğrencinin öğrenimine rehberlik etmeyi ve kolaylaştırmayı 

kapsayan süreç odaklı eğitim olduğu bilinmektedir (Vermunt, 1992). Öğrenimin kolaylaştırıcı 

yönünü ele alan ifadelerde öğrenciyi yüreklendiren ifadelerdir. 

 Sınıf ortamında en çok duyulan negatif geri bilirim ifadelerine bakıldığında, "Bunda 

anlaşılmayacak ne var?", "Hala anlamadın mı?", "Eksi (-) aldın.", "Çalışmadığın belli oluyor.", 

"Yazılıda düşük notlar alınca görüşürüz." ifadelerinin olduğu görülmektedir. En az duyulan 

ifadelere bakıldığında ise, "Sana olan güvenimi boşa çıkardın.", "Sorumsuz bir öğrencisin.", 

Tembel bir öğrencisin." ifadelerinin olduğu görülmektedir. İfadelere bakıldığında öğrencinin 

özgüvenine zarar verecek ifadelerin olduğu, tehdit içerikli mesajları içerdiği görülmektedir. 

Negatif geri bildirim, olumsuz hislere ve öğrenci performansının düşmesine sebep olmaktadır 

(London, 1995). Geri bildirimin duyuşsal öğrenme faaliyetleri üzerinde de etkili olduğu 

bilinmektedir. Duyuşsal öğrenme faaliyetleri üzerine geri bildirim, teşvik, çaba, dikkat ve 

duygularla uğraşmaya odaklanan yorumları içermektedir. Duyuşsal geri bildirim, yalnızca 

bilişsel öğrenme faaliyetleri üzerindeki etkisi yoluyla öğrencilerin öğrendikleri üzerinde dolaylı 

bir etkiye neden olabilir (Vermunt & Verloop, 1999). Duyuşsal geri bildirim her zaman 

öğretmen ve öğrenci arasındaki kişiler arası iletişimin bir parçasıdır (Meyer & Turner, 2002). 

Bu ve benzeri ifadeler öğretmen öğrenci arasındaki iletişime zarar verebilir. 

 Sınıf ortamında en çok duyulan yetenek temelli geri bildirim ifadelerine bakıldığında, 

"Problemlere çok farklı açıdan bakabiliyorsun.", "İlerde fen bilimleri ile ilgili bir meslek 

seçebilirisin." ifadelerinin olduğu, en az duyulan yetenek temelli geri bildirim ifadelerinin ise, 

"Bir bilim insanı gibi düşünüyorsun.", "Bu soruyu Einstein, Newton...'da senin gibi cevaplamış." 
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ifadelerinin olduğu görülmektedir. En sık duyulan yetenek temelli geri bildirim ifadelerine 

bakıldığında öğrencinin yeteneği vurgulamak için öğrencinin problem çözme yeteneğine ve 

ilerde meslek sahibi olabileceği yöndeki istidadının vurgulandığı görülmektedir.  

5.3. Öğrencilerin geri bildirim türlerine göre aldıkları puanların cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğine dair tartışma  

 Öğrencilerin övgü ifadeleri puanları cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte 

erkeklerin çaba temelli geri bildirim puanları, negatif geri bildirim puanları ve yetenek temelli 

geri bildirim puanları kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Merrett ve Wheldall (1987), 

İngiltere'deki 128 öğretmeni gözlemlemiş ve öğrencilere verilen geri bildirimlerin %56'sının 

olumlu olduğunu, %44'ünün ise olumsuz olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, erkeklerin sosyal 

davranışlar için kadın öğretmenlerden olumsuz yanıt alması daha olasıyken, erkek öğretmenler 

akademik davranış için erkek öğrencilere olumlu tepkiler vermiştir. Övgü ifadelerinde cinsiyete 

göre farklılaşmanın olmaması, övgü ifadelerinin içerik açısından öğrenciye yeterli rehberlik 

yapamaması olabilir. Çünkü geri bildirimin içerik ve zamanlama olarak iki boyutunun olduğu ve 

içerik boyutunun öğrenciye ulaşması beklenen performansa ne kadar uzak olduğunu gösteren 

özel bir bilgi olduğu daha önce belirtilmişti (Van de Ridder vd., 2008). Övgü ifadeleri ise "Evet", 

"Tamam", "Tebrik ederim." v.b. ifadeler oldukları için sadece cinsiyet olarak değil hazır 

bulunuşluk, motivasyon gibi faktörlerde de farklı düzeyde olan öğrenciler için fazla bir 

kılavuzluk yapamayacaktır. 

5.4. Öğrencilerin geri bildirim türlerine göre aldıkları puanların sınıf seviyelerine göre 

farklılık gösterip göstermediğine dair tartışma  

 Geri bildirim türlerine göre öğrencilerin övgü ifadeleri puanları, çaba temelli geri 

bildirim puanları, negatif geri bilirim puanları ve yetenek temelli geri bildirim puanlarının sınıf 

seviyelerine göre anlamlı farklılık göstermesine ilişkin bakıldığında, övgü ifadelerine ilişkin 7. 

sınıfların puanlarının 6 ve 8. sınıflardan daha yüksek olduğu yani 7. sınıfların 6 ve 8. sınıflara 

göre sınıf ortamında övgü ifadelerini daha sık duyduğu belirlenmiştir. Ancak 6. sınıfların övgü 

puanlarının 8. sınıfların övgü puanından daha yüksek olmasının istatistiksel olarak bir anlamı 

olmadığı görülmüştür. Burnett (2001), yaptığı çalışmada öğrencilerin sınıf seviyeleri 

yükseldikçe yetenek temelli geri bildirim isteyenlerin sayısı azalırken, çaba temelli geri bildirim 

isteyenlerin sayısının arttığı bulunmuştur. Ayrıca Burnett & Mandel (2010), yaptıkları 

çalışmada öğretmenlerin yaşı küçük olan öğrencilere yani (1-4. sınıf) çaba temelli geri 

bildirimden çok yetenek temelli geri bildirim, yaşı büyük olan öğrencilere ise (5-7. sınıf) 

yetenek temelli geri bildirimden çok çaba temelli geri bildirim ifadelerini kullanmaları 

gerektiğini vurgulamışlardır.  
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 Öğrencilerin çaba temelli geri bildirim puanları arasında ise sınıf seviyesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aynı şekilde öğrencilerin negatif geri 

bildirim puanları arasında da sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

 Öğrencilerin yetenek temelli geri bildirim puanları sınıf seviyesine göre incelendiğinde, 

6. sınıflar ile 8. sınıfların puanları ve 6. sınıflar ile 7. sınıfların puanları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, 7. sınıfların yetenek temelli geri bildirim 

puanlarının 8. sınıflardan daha yüksek olduğu yani 7. sınıfların 8. sınıflara göre yetenek temelli 

geri bildirim ifadelerini daha sık duydukları görülmektedir. 7. sınıfların hem övgü puanlarının 

hem de yetenek temelli geri bildirim puanlarının daha yüksek çıkması 2017/2018 eğitim 

öğretim yılı itibariyle Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması ve 

değişen sistemle birlikte hemen sınava girmeyecek olmalarının onların sınıf içi geri bildirim 

ifadelerine olan algılarını etkilediği söylenebilir. 

5.5. SONUÇ 

1. Öğretmenler sınıf ortamında en çok çaba temelli geri bildirim kullandıklarını ifade 

ederken, öğrenciler ise sınıf ortamında daha çok övgü ifadeleri duyduklarını, 

2. Öğretmenlerin sınıf ortamında en çok kullandıkları geri bildirim türlerinin sıralaması: 

çaba temelli geri bildirim, övgü ifadeleri, yetenek temelli geri bildirim ve negatif geri 

bildirim iken; öğrencilerin sınıf ortamında duydukları geri bildirim türlerinin 

sıralamasının: övgü ifadeleri, çaba temelli geri bildirim, negatif geri bildirim ve yetenek 

temelli geri bildirim olduğu, 

3. Öğretmen ve öğrencilerin açık uçlu sorulara verdiği cevaplar incelendiğinde süreç 

odaklı, üst bilişsel ve sosyal geri bildirim türlerine ilişkin örneklerin olmadığı ve geri 

bildirimin amaçla ilişkilendirilmediği, 

4. Fen bilimleri dersi geri bildirim algı ölçeğinin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu, 

5. Öğrencilerin en sık duydukları övgü ifadelerinin; "Evet, doğru cevap.", "Aferin!", "Artı (+) 

aldın.", "Konuyu anlamışsın." olduğu, 

6. Öğrencilerin en sık duyduğu çaba temelli geri bildirim ifadelerinin; "Soruda, takıldığın 

yer olursa yardım edeceğim.", "İyi düşün! Yapabilirsin.", "Cesaret et! Yanlış yapmaktan 

korkma.", "Daha iyisini yapabilirsin." olduğu, 

7. Öğrencilerin en sık duyduğu negatif geri bildirim ifadelerinin; "Bunda anlaşılmayacak ne 

var?", "Hala anlamadın mı?", "Eksi (-) aldın.", "Çalışmadığın belli oluyor.", "Yazılıda 

düşük notlar alınca görüşürüz." olduğu, 
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8. Öğrencilerin en sık duyduğu yetenek temelli geri bildirim ifadelerinin; "Problemlere çok 

farklı açıdan bakabiliyorsun." ve "İlerde fen bilimleri ile ilgili bir meslek seçebilirsin." 

olduğu, 

9. Öğrencilerin övgü ifadelerine ilişkin puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermez iken, erkeklerin çaba temelli geri bildirim puanları, negatif geri bildirim 

puanları ve yetenek temelli geri bildirim puanlarının kızların puanlarından daha yüksek 

olduğu,  

10. Öğrencilerin geri bildirim türlerine ilişkin puanlarının sınıf seviyelerine göre 

farklılaşmasına bakıldığında, 7. sınıfların 6 ve 8. sınıflara göre sınıf ortamında daha sık 

övgü ifadeleri duydukları, negatif geri bildirim puanları ve çaba temelli geri bildirim 

puanlarının sınıf seviyesine göre anlamlı bir fark göstermediği, 7. sınıfların 8. sınıflara 

göre sınıf ortamında daha sık yetenek temelli geri bildirim ifadesi duydukları 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

 Genel olarak bakıldığında, fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında en çok övgü 

ifadelerini kullandıkları; kullanılan geri bildirim ifadeleri arasında süreç odaklı, sosyal ve üst 

bilişsel geri bildirim ifadelerinin bulunmadığı ve geri bildirimin amaçla ilişkisinin kurulmadığı 

görülmüştür. Övgü ifadelerini duymak kız ve erkekler için anlamlı bir fark oluşturmazken, 7. 

sınıfların 6 ve 8. sınıflara göre daha fazla övgü ifadeleri duydukları, erkeklerin kızlara göre daha 

çok negatif geri bildirim ifadeleri, çaba temelli geri bildirim ifadeleri ve yetenek temelli geri 

bildirim ifadelerini duyduğu, negatif geri bildirim ifadeleri ve çaba temelli geri bildirim 

ifadelerini duymanın sınıf seviyesine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 7. sınıfların 8. 

sınıflara göre daha çok yetenek temelli geri bildirim ifadeleri duydukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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5.6. ÖNERİLER 

5.6.1. Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Öneriler 

 

1. Fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf ortamında övgü ifadelerine daha sık başvurdukları 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, çaba temelli geri bildirim ifadeleri sınıf ortamında daha 

çok kullanılmalı ve geri bildirim ifadelerinin süreç temelli, sosyal ve üst bilişsel mesajları 

da içermesine dikkat edilmelidir. 

2. Fen bilgisi öğretmenleri sınıf ortamında geri bildirim ifadelerini kullanırken geri 

bildirimin amaçla ilişkisini kurmaya dikkat etmelidirler. 

3. Yapılandırmacı yaklaşımına uygun olarak öğretmenler öğrencinin öğrenmesini 

kolaylaştırıcı ve öğrencinin yeni öğrenme durumlarına da transfer edebilecekleri geri 

bildirim ifadelerini tercih etmelidirler. 

4. Fen bilgisi öğretmenlerin geri bildirim konusu ile ilgili farkındalıklarını artırmaya 

yönelik mesleki gelişim programları düzenlenebilir. Bunun için bu araştırmada 

geliştirilen ölçek ihtiyaç analizi yapmak amacıyla kullanılabilir. 

5. Fen bilgisi öğretmenlerinin erkek öğrencilere kızlara göre daha fazla, negatif, çaba ve 

yetenek temelli geri bildirim verdiği belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmenler negatif geri 

bildirimleri daha az kullanması ve çaba ile yetenek temelli geri bildirimleri verirken 

cinsiyet dengesini gözetmesi önerilmektedir. 

6. Öğrencilerin 7. sınıfta daha fazla övgü ve yetenek temelli geri bildirim ifadeleri 

duydukları belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin 6. ve 8. sınıflara da övgü ve yetenek 

temelli geri bildirim ifadelerini daha sık kullanması önerilmektedir. 

7. Sınıf oturma düzenini öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimine olanak 

sağlayacak sosyal geri bildirim ifadelerinin kullanılmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenebilir. 

 

5.6.2. Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

1. Araştırma devlet okullarında gerçekleştirilmiş olup, okul türleri çeşitlendirilerek (imam 

hatip ortaokulu, özel okullar v.b.) karşılaştırılmalı çalışmalar yapılabilir. 

2. Fen bilimleri dersi geri bildirim algı ölçeği kullanılarak, öğrencilerin fen bilimlerine karşı 

tutumları, motivasyonları ve derse karşı algıladıkları öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi 

araştıran bir çalışma yapılabilir. 
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3. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanlar ya da toplam ölçek puanını kullanarak, geri 

bildirimden etkilenebilecek ya da geri bildirimi etkileyen faktörler arasında bir yapısal 

eşitlik modeli çalışması yapılabilir. 

4. Öğrencilerin fen dersindeki akademik başarıları ile geri bildirim stratejileri arasındaki 

ilişkinin ve bu stratejilerin akademik başarıyı yordama gücünün belirlenmesi 

öğrencilerin başarılarını arttırma açısından alan yazına katkı sağlayabilir. 
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