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ABSTRACT: This study is conducted to investigate teachers’ perceptions of the effect of the primary education
curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking in terms of some variables. This descriptive study
had a survey design. Data were collected through a 47-item scale developed by the researchers from 644 classroom
teachers in Elazig, Turkey. Data were analyzed through t tests, ANOVAs, Scheffe tests, Kruskal-Wallis H tests, and
Mann-Whitney U tests. Results, in general, showed that teachers’ perceptions of the effect of the primary education
curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking were positive. In the study, it was also investigated
whether teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the development of
reflective thinking do differ on their gender, experience, grade level, and class size. One of the most important results
of this study, according to teachers’ perceptions, was class size that hinder the development of reflective thinking in
classroom environment. Therefore, courses should be taught in classrooms with fewer students and activities that will
develop reflective thinking skills should be done from earlier grade levels of primary education.
Key words: primary school curricula, constructivist learning approach, reflective thinking

SUMMARY
Purpose and Significance: Recently, educationalists have been interested in developing new curricula,
reorganizig current curricula, and especially in developing thinking skills through these curricula. This
interest has also been the case in our country and primary school curricula were rearranged. In these
curricula put into practice in 2005, the constructivist learning approach has been adopted, and students
have been expected to construct new material based upon their existing thoughts.
In constructivist learning environment, learning approaches such as problem-based learning and
collaborative learning that makes individuals interact with their environment have been used. In
constructivism, curricula have been arranged based on learners’ experiential learning experiences. The
activities that improve students’ self-esteem, decision making, critical, creative and reflective thinking,
and inquiry learning have been provided to meet students’ needs. Therefore, the struggle in
constructivism is to contribute to retention of learning and developing higher-order thinking skills. With
experiential learning that is learner-centered, it is aimed to develop higher-order thinking skills of
learners.
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Being an higher-order thinking skill, reflective thinking is strongly supported by the constructivist
approach since an individual has an opportunity to reconstruct his/her experiences due to reflection that is
an inquiry approach attributing significance to constructivism in education. During the reflective learningteaching process, students are at the center and have an active and decision-maker role as proposed by the
constructivist approach. In addition, through reflective thinking, students are made to feel responsible for
their learning, to determine their goals, and to participate in the learning process. Therefore, reflective
thinking along with the constructivist approach that is put into practice through the primary school
curricula in 2005 occurs as one of the principles that plan classroom learning.
It is seen that the program has been basically developed for both students and teachers to develop their
reflective thinking skills; expectations from students stated in the curricula have been similar to
qualifications gained through reflective-thinking, and also the curricula have a structure from which
students can benefit in terms of reflective thinking skills. So, the primary school curricula include some
changes to make students think reflectively during the teaching-learning process. As reflective thinking
requires mental processes such as planning, goal determination, sustainable control of how effective
decisions made are, the primary school curricula should be revised in a way that make that possible. From
this perspective, the constructivist approach and reflective thinking have been adopted in order for
retention of learning and the development of reflective thinking skills, and it is observed that both support
each other.
Determining whether the primary school curricula show congruence with reflective thinking in practice
require researchers to review studies on the effect of the curricula on developing reflective thinking skills.
However, when studies reviewed, it is seen that studies are limited and focus mostly on pre- and inservice teachers. In fact, the importance of students’ reflective thinking during the teaching-learning
process has been little studied. Thus, it is important to determine the effectiveness of a curriculum in
terms of developing students’ reflective thinking skills.
The aim of this study is to determine teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula
(1st-5th grades) on the development of reflective thinking. Paralel to that, it was aimed to determine:
1. teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the
development of reflective thinking,
2. to determine whether teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th
grades) on the development of reflective thinking do differ on their
a)
b)
c)
d)

gender,
teaching experience,
grade level,
class size.

Methods: This descriptive study had a survey design. The population of the study consisted of 158
primary schools in Elaz , Turkey of which 50 were randomly selected. The data collection tool was
developed by the researchers, and administered to 153 teachers teaching in primary schools after
necessary changes done according to expert review. The Cronbach alpha reliability coefficient of the
scale was computed as .97 resulting in that the scale is said to be reliable. The final version of the scale
consisted of 52 items of which 5 are related to demographic information of teachers while the remaining
ones are related to teachers’ perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades)
on the development of reflective thinking. Data were analyzed through frequencies, percentages, and
means. Besides, variance analyses with Scheffe tests, t tests, Kruskall-Wallis H and Mann-Whitney U
tests were employed.
Results: Results, in general, showed that teachers’ perceptions of the effect of the primary education
curricula (1st-5th grades) on the development of reflective thinking were positive. Some of the results
obtained are as follows: It has been determined that more experienced teachers had more positive
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perceptions of the effect of the primary education curricula (1st-5th grades) on the development of
reflective thinking. Besides, in 3rd, 4th and 5th grades, the curricula make it more possible to establish a
clear and reciprocal communication between teachers and students when compared to the case in the 1 st
grades. It is seen that teachers agreed with the idea that the primary school curricula enable to create a
classroom environment based on learner collaboration. However, it is a remarkable result that teachers
teaching in classrooms with fewer students were more positive with their perceptions than were teachers
teaching in classrooms with more students. This result showed that the effect of the curricula on creating
classroom environment based on student collaboration is negative in crowded classrooms. Therefore,
courses should be taught in classrooms with fewer students and activities that will develop reflective
thinking skills should be done from earlier grade levels of primary education In addition, teachers should
be provided theoretical knowledge, learning environment, learning facilities and learning processes in
order for developing students' reflective thinking.
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ÖZET: Bu ara rma, ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmeye
etkisine yönelik ö retmen görü lerini belirlemek amac yla yap lm r. Betimsel olan çal mada tarama yönteminden
yararlan lm r. Ara rma, Elaz
ilinde görev yapan 644 s f ö retmeni üzerinde gerçekle tirilmi tir.
Ara rmac lar taraf ndan haz rlanan 47 maddelik ölçek yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi, varyans
analizi, Scheffe testi, KWH ve MWU teknikleri kullan lm r. Çal ma sonucunda, ilkö retim programlar n
rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmedeki etkisine yönelik ö retmen görü lerinin genel olarak olumlu yönde
oldu u görülmü tür. Çal mada ö retmenlerin, ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmedeki etkisine yönelik görü lere kat lma düzeylerinin cinsiyetlerine, mesleki k demlerine,
okuttuklar s f düzeyine, s flar ndaki ö renci say na göre farkl k gösterip göstermedi i belirlenmi tir.
Ara rman n en önemli sonuçlar ndan biri, ö retmen görü lerine göre, s flardaki ö renci say fazlal
ns f
ortam nda yans
dü ünmenin geli tirilmesini engelledi i bulgusudur. Bu nedenle, dersler daha az say da ö renci
içeren s flarda yürütülmeli ve ilkö retimin ilk s flar ndan itibaren ö rencilere yönelik yans
dü ünme
becerilerini geli tirici etkinlikler yapt lmal r.
Anahtar Sözcükler: ilkö retim programlar , yap land rmac ö renme yakla

, yans

dü ünme

Son y llarda e itimciler, yeni ö retim programlar geli tirme, varolan ö retim programlar
yeniden düzenleme ve özellikle bu programlarda dü ünme becerilerini geli tirmeye büyük bir
ilgi göstermektedir. Bu ilgi, ülkemizde de kendini göstermi ve ilkö retim programlar yeniden
düzenlenmi tir. 2005 y nda uygulamaya konulan bu programlar n, yap land rmac yakla mdan
hareketle, etkinlik temelli, ö rencinin ö renme sürecine aktif olarak kat lmas
amaçlayan,
dersler aras yatay ve dikey ili kileri dikkate alan, s f içi ve d ö renme deneyimlerini
bütünle tirmeye önem veren bir anlay la geli tirilmeye çal ld
görülmektedir. Ayr ca
programlar n yap land rmac anlay
nda haz rlanmas , uygulamada yap land rmac
renme yakla
n benimsenmesini ön plana ç karmaktad r.
Yap land rmac ö renme, bireyin yeni kar la
bilgileri önceki bilgi ve deneyimlerinin
süzgecinden geçirerek özümsemesi ve var olan bilgilerini bu sayede geli tirmesi ve onlar kendi
zihinsel süreçlerine göre yap land rmas r. Dolay yla yap land rmac yakla ma göre
renme, yeni deneyimlerin, var olan zihinsel modeller ile bütünle tirildi i bir zihinsel
uyarlama sonucunda gerçekle mektedir (Bukova-Güzel & Alkan, 2005: 387). Birey ö renirken
geçmi ten gelen deneyim ve bilgilerini, kar kl konu ma ve yans tma yöntemleriyle
payla arak yeni bilgilerin olu turulmas
sa lar (Shunk, 1996). K saca yap land rmac
renme, ki isel anlam olu turma sürecidir ve yeni dü ünceleri deneyimlerle ve önceki
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renmelerle ili kilendirme temeline dayanmaktad r (Jonnasen, 1999: 236). Yap land rmac kta
bütün çaba, ö renmelerin kal
n sa lanmas na ve üst düzey bili sel becerilerin
olu turulmas na katk da bulunmakt r. Dolay yla yap land rmac anlay n yans
programlar, ö rencilerin daha çok dü ünmelerini, anlamalar , kendi ö renmelerinden sorumlu
olmalar ve kendi davran lar kontrol etmeyi ö renmelerini gerektirmektedir.
Bu anlay la haz rlanan 2005 ilkö retim programlar da, bireyin sahip oldu u bilgilerini
ve deneyimlerini dikkate alarak, derse etkin kat
, do ru karar vermesini, problem
çözmesini, sa kl ileti im kurmas , üst düzey dü ünme becerilerini geli tirmesini sa lay
bir yakla mla yap land rmay önemsemi tir. Temeli uzun y llara dayal olan üst düzey dü ünme
becerileri, yap lan çal malarda yerlerini ele tirel dü ünme, yarat dü ünme, analitik dü ünme,
problem çözme ve yans
dü ünme becerileri olarak alm ve özellikle günümüzde
renilmesi ve geli tirilmesi önemli hâle gelmi tir (Üstüno lu, 2006: 19). Dü ünmede üst düzey
bili sel bir beceri olan yans
dü ünme ise, yap land rmac yakla mda önemli bir araç olarak
kabul edilmektedir.
Dewey (1933), e itimin ya anan tecrübelerin yeniden yap lanmas oldu unu, böylelikle
kalitesinin de ti ini ve bu sürecin yans
dü ünme sürecini olu turdu unu ileri sürmektedir.
Yans
dü ünmeye ait ölçütlerin, bilinçli olma, deneyimlerini etkili bir ekilde analiz etme,
ele tirel dü ünmenin yap bir ekilde kullan lmas , bilginin teknik olarak kullan lmas ndan
uygulamaya dönü türülmesi ve daha üst düzeyde yeni bilginin olu turulmas gibi özelliklerde
birle tikleri görülmektedir. Bu özellikler, ayn zamanda e itimde yap land rmac yakla mda da
yer almaktad r. Bununla birlikte, yans
ö renme-ö retme sürecinde, yap land rmac
yakla mda oldu u gibi ö renci merkezde bulunmakta, etkin ve karar al bir rol üstlenmektedir
(Campoy, 2005). Dolay yla 2005 ilkö retim programlar nda, yap land rmac ö renme
yakla
ile paralel özellikler gösteren yans
dü ünmenin ö renme-ö retme sürecinde yer
almas ve de geli tirilmesi önem arz etmektedir.
renme-ö retme sürecinde yans
dü ünme, bireyin ö renme ya da ö retme yöntemi
ve düzeyine ili kin etkilili ini ortaya ç karmaya ve sorunlar çözmeye yönelik dü ünme süreci
olarak tan mlanmaktad r (Ünver, 2003: 5). Dewey (1933) de ö renen merkezli e itimi destekler
nitelikte ö rencinin problem çözme becerisini geli tirmek ve ö renciye ara rmac ruhunu
kazand rmak için ö renme-ö retme sürecinde yans
dü ünmenin önemi üzerinde
durmaktad r. Dolay yla yans
dü ünme, bilgiyi analiz etme ve yeniden yap land rma
boyutunun yan s ra problemi ortaya koyma ve çözme süreci olarak da görülmektedir çünkü
yans
dü ünme bir sorunun alg lanmas ile ba lamakta ve bu sorunun çözümlenmesi ile sona
ermektedir.
2005 ilkö retim programlar da sorunlar etkin bir ekilde çözebilen bir birey ve toplum
olu turmay e itimin temel amaçlar ndan biri olarak görerek, sorunlar fark eden ve çözebilen
bireylerin yeti mesini ön planda tutmaktad r. Bu amaçla, sorun çözmek için ö rencinin ihtiyaç
duyaca becerilerin kazan
do rultusunda çaba harcanmas n önemi üzerinde durulmu tur
(Milli E itim Bakanl , 2005a). Bununla birlikte; programda, problem çözme ve tart maya
yönelik birçok etkinli in yer ald
görülmektedir. Program n kavramsal yap içinde ak l
yürütme, problem çözme ve ili kilendirme ö renme alanlar vard r. Ak l yürütme ve problem
çözme becerilerinin yer ald bir program, yans
ö renmeyi kendili inden içine almaktad r.
Yans
dü ünme ortam nda ö renciler problem çözmeyle iç içedir. Programda ö rencilerin
yans
dü ünmeyi kullanmalar na yönelik etkin, karar verici, dü ünen, ara ran, sorgulayan
ve öz de erlendirme yapan bireyler olmas na yönelik etkinliklere yer verilmektedir (Milli
itim Bakanl , 2005b).
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Yine 2005 ilkö retim programlar incelendi inde, hedeflerin belirlenmesinde ö renci
kat
n vurguland
ve program n etkinliklerle zenginle tirilen esnek bir yap ya sahip
oldu u görülmektedir. Program n temel hedeflerine ve bu hedefler do rultusunda yap lmas
beklenen etkinliklere bak ld nda, hedeflerin ö rencilerin bireysel ilgi, istek ve yetenekleri
do rultusunda belirlenmesinin ön planda tutuldu u görülmektedir. Ö rencilerde geli tirilmesi
hedeflenen ortak beceriler incelendi inde ise yap land rmac yakla
n ve yans
dü ünmenin temelini olu turan ele tirel dü ünme, yarat dü ünme, ileti im, problem çözme,
ara rma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve giri imcilik gibi becerilerin esas
al nd görülmektedir. Bununla birlikte, konular n ö renci merkezli ve ö rencilerin yaparakya ayarak dü ünmesini sa layacak ekilde olmas gerekti i belirtilmektedir. Ayr ca konular n
kavram içerikli ve ya ama dönük olmas gerekti i de ifade edilmektedir. Dolay yla ders
konular itibariyle de yine yans
dü ünmeyi geli tirmeye yönelik olarak bireysel ya da sosyal
problemlerin temel al nd
anla lmaktad r. Programlarda, ö retmenin kullanmas beklenen
de erlendirme araçlar incelendi inde ise; kavram haritalar , ürün dosyalar , öz de erlendirme,
akran ve grup de erlendirmesi, süreç ve ürünü birlikte de erlendirme, ö renci gözlem formlar ,
performans ödevleri ve projelerin yans
dü ünmeyi geli tirmede kullan lan ve yap land rmac
yakla
n temelini olu turan de erlendirme araçlar oldu u görülmektedir (Milli E itim
Bakanl , 2004).
Bu aç lardan bak ld nda 2005 ilkö retim programlar n, ö rencilerin yans
dü ünme
becerilerinin ö renme-ö retme sürecinde geli tirilmesine yard mc olacak birtak m niteliklere
sahip oldu u söylenebilir, ancak bu niteliklerin i levselli i ile ilgili yarg ya varabilmek,
uygulamadaki yans malar n belirlenmesi ile mümkün olacakt r. Ülkemizde yans
dü ünme
ile ilgili yap lan çal malar incelendi inde çal malar n; yans
ö retime (Alt nok, 2002;
Altunay, 2002; Arslanta , 2003; Bölükba , 2008; Filiz, 2008; Güney, 2008; Özmen, 2007),
hizmet öncesi ö retmen yeti tirmede yans
dü ünmenin geli tirilmesine (Ba
lu, 2000;
Duban & Yelken, 2010; Erginel, 2006; Gencer, 2008; I kl lu, 2007; Köksal & Demirel,
2008; Özçall , 2007; Semerci, 2007; ahin, 2009; Tok, 2008a) ve çe itli ö retim kademelerinde
görev yapan ö retmenlerin yans
dü ünmeyi ne düzeyde kulland klar na (Alp & Ta n,
2007; Dolapç lu, 2007; nönü, 2006; Yorulmaz, 2006) yönelik oldu u görülmektedir.
renciler için yans
dü ünmeyi geli tirici etkinliklerle ilgili çal malar n (Ersözlü, 2008;
Keskink ç & Sünbül, 2011; Tok, 2008b) ise s rl say da oldu u görülmektedir. Ülkemizde
ilkö retim ö rencilerinin yans
dü ünme becerilerinin geli tirilmesine yönelik çal malar n
azl ve 2005 ilkö retim programlar nda ö rencilerde yans
dü ünmenin geli tirilmesinin
önemi ve gereklili inin vurgulanmas göz önüne al nd nda, uygulamada bu durumun nas l
gerçekle ti ine ili kin çal malar n yap lmas n yararl olaca dü ünülmü tür.
Bu ba lamda, programlar n uygulay lar olan ö retmenlerin görü lerine göre ilkö retim
programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerinin geli tirilmesine etkisinin ortaya konulmas
bir problem olarak alg lanm ve bu problem do rultusunda da ilkö retim birinci kademe
programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmeye etkisine yönelik ö retmen görü lerinin baz
de kenlere göre incelenmesine ihtiyaç duyulmu tur.
Ara

rman n Amac

Ara rman n genel amac , 2005-2006 e itim-ö retim y ndan itibaren uygulamaya konulan
ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmeye
etkisine yönelik ö retmen görü lerini belirlemektir. Bu genel amaç do rultusunda
retmenlerin;

© 2012 AKU, Kuramsal E itimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 412-432

418

Hilal KAZU & Demet DEM RALP

1. ilkö retim birinci kademe programlar
yönelik görü lere kat lma düzeyleri,

n yans

dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine

2. ilkö retim birinci kademe programlar
yönelik görü lere kat lma düzeylerinin;

n yans

dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine

a. Cinsiyetlerine,
b. Mesleki k demlerine,
c. Okuttuklar s f düzeyine,
d.
flar ndaki ö renci say na göre farkl k gösterip göstermedi i belirlenmi tir.
YÖNTEM
Ara

rman n Modeli

Ara rma betimsel bir çal ma olup, tarama (survey) modelindedir. Karasar (2005: 77)’e göre
tarama modeli, geçmi te veya halen varolan bir durumu varoldu u ekliyle betimlemeyi
amaçlayan ara rma yakla
r. Bu ara rmada da ilkö retim birinci kademe programlar n
rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmeye etkisini belirlemeye yönelik ö retmen
görü leri varoldu u ekliyle betimlenmeye çal lm r.
Evren ve Örneklem
Ara rman n evrenini 2008-2009 e itim-ö retim y nda Elaz ilinde bulunan 158 ilkö retim
okulunun birinci kademesinde görev yapan 1395 s f ö retmeni olu turmaktad r. Merkeze
ba köylerde bulunan ilkö retim okullar da ara rman n evrenini olu turan 158 ilkö retim
okulu içerisinde olup, bu köy okullar örnekleme dâhil edilmemi tir. Dolay yla ara rman n
örneklemini, Elaz il merkezindeki ilkö retim okullar ndan kolay ula labilirlik durumu göz
önüne al narak seçilen 50 ilkö retim okulunun birinci kademesinde görev yapan s f
retmenleri olu turmaktad r. Bu ilkö retim okullar nda görev yapan 751 ö retmene verilen
ölçme arac ndan 696 tanesi geri dönmü ve bunlardan 52 tanesi yanl veya eksik
aretlemelerden dolay de erlendirmeye al nmam r. Sonuçta 644 ö retmene uygulanan
ölçme arac i leme al nm r. Ara rma kapsam ndaki bu ö retmenlerin ki isel bilgilerine
Tablo 1’de yer verilmi tir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ki isel özelliklerine göre da mlar incelendi inde,
%60.9’unun erkek, %39.1’inin ise kad n oldu u görülmektedir. Ara rman n örneklemini, en
fazla 11-15 y l aras mesleki k deme sahip olan ö retmenlerin (%30.3) olu turdu u görülürken,
bu grubu 26 y l ve üzeri mesleki k deme sahip olan ö retmenler (%23.4) izlemektedir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin okuttuklar s f düzeyine ili kin da mlar , ö retmenlerin
okuttuklar s f düzeyine göre da mlar na ait oranlar n birbirine yak n oldu unu ortaya
koymaktad r. Ö retmenlerin s flar ndaki ö renci say na ili kin da mlar incelendi inde
ise, ara rmaya kat lan ö retmenler aras nda 25-34 ö rencinin bulundu u s fta görev yapan
retmenlerin daha fazla (%46.9) oldu u görülmektedir.
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retmenlerin Ki isel Özellikleri

Cinsiyet

f

%

Erkek

392

60.9

Kad n

252

39.1

f

%

0-5 y l

62

9.6

6-10 y l

85

13.2

11-15 y l

195

30.3

16-20 y l

87

13.5

21-25 y l

64

9.9

26 y l ve üzeri

151

23.4

f

%

Mesleki K dem

Okuttuklar s

f

1. S

f

124

19.3

2. S

f

135

21.0

3. S

f

137

21.3

4. S

f

124

19.3

5. S

f

124

19.3

f

%

5-14

22

3.4

15-24

170

26.4

25-34

302

46.9

35-44

135

21.0

45 ve üzeri

15

2.3

Toplam

644

100.0

ftaki ö renci say

Veri Toplama Arac

n Geli tirilmesi

Veri toplama arac olarak ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmeye etkisini belirlemek amac yla, taslak olarak olu turulan ölçekte, ilk
olarak literatür taramas ve benzer ölçeklerin incelenmesi sonucunda 49 madde belirlenmi tir.
Veri toplama arac n kapsam geçerli ini sa lamak için haz rlanan maddelerle ilgili ilkö retim
birinci kademede görev yapan 6 s f ö retmeni ve F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim
Bilimleri Bölümü E itim Programlar ve Ö retim Ana Bilim Dal nda görev yapan 3 ö retim
üyesinden görü al nm r. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel (2008: 121)’e
göre kapsam geçerli inin sa lanmas için “taslakta yer alan maddeler, ihtiyaç duyulan olgusal
ve/veya yarg sal verileri kapsamada ve toplamada ne derece yeterlidir?” sorusunun cevab n
aranmas gerekmektedir.
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retmen ve uzman görü leri do rultusunda 49 maddeden 47 madde üzerinde uzla ma
sa lanm r. Ö retmenlerin ve uzmanlar n görü leri do rultusunda yap lan gerekli düzenleme
ve de ikliklerin ard ndan 47 maddeden olu an taslak ölçek, ilkö retim birinci kademede görev
yapan 153 ö retmene uygulanm ve ön uygulama sonucu veriler i leme al nm r. Ölçekten
elde edilen puanlar n güvenirli i Cronbach Alpha güvenirlik formülü kullan larak
hesaplanm r. Buna göre ölçe in Cronbach Alpha güvenirlik katsay
0.97 olarak
bulunmu tur. Analiz sonuçlar nda ölçe in Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de eri 0.931, Bartlett
Testi ise 5878.247 olarak bulunmu tur. Buna göre Bartlett testi sonucu 0.05 düzeyinde
(p=0.000) anlaml ç km r. Büyüköztürk (2007: 126)’e göre, verilerin faktör analizi için
uygunlu u KMO katsay
n 0.60’dan yüksek ve Bartlett testinin de anlaml ç kmas verilerin
faktör analizi için uygun oldu unu gösterir. Bu sonuca göre, verilerin faktör analizi için uygun
oldu u söylenebilir. Ölçe e ili kin yap lan faktör analizi sonuçlar incelendi inde, analize al nan
47 maddenin öz de eri 1’den büyük olan 8 faktör alt nda topland
görülmektedir. Bu
faktörlerin ölçe e ili kin aç klad klar varyans % 69.732’dir. Bununla birlikte döndürme
öncesinde birinci faktörün yol açt varyans n % 48.349 olmas ölçe in genel bir faktöre sahip
oldu unu da göstermektedir çünkü tek faktörlü ölçeklerde aç klanan varyans n % 30 ve daha
fazla olmas yeterli görülebilmektedir (Büyüköztürk, 2007: 125). Di er taraftan özde erlere
göre belirlenen çizgi grafi inin incelenmesi sonucunda birinci faktörden sonra yüksek ivmeli bir
dü
gözlenmektedir. Bu durum da ölçe in genel bir faktöre sahip olabilece ini göstermektedir
çünkü grafikte yüksek ivmeli, h zl dü lerin ya and faktör, önemli faktör say
verir
(Büyüköztürk, 2007: 126). Ayr ca component matrix tablosuna göre, 47 maddenin birinci faktör
yük de erlerinin .45 ve .79 aras nda de ti i görülmektedir. Bu bulgular ölçe in tek boyutlu
oldu unu desteklemektedir. Bu nedenle ölçe in tek faktörlü olarak kullan lmas na karar
verilmi tir.
Yap lan bu geçerlik ve güvenirlik çal malar yla son hâlini alan veri toplama arac nda
retmenlerin ki isel bilgilerini içeren 4 madde, ilkö retim birinci kademe programlar n
rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerini içeren 47 madde
olmak üzere toplam 51 madde yer almaktad r.
Ölçek, ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini
geli tirmedeki etkisine yönelik ö retmen görü lerini belirlemek amac yla “tamamen
kat yorum, kat yorum, k smen kat yorum, kat lm yorum, hiç kat lm yorum”, eklinde 5’li
Likert tipinde haz rlanm r.
Verilerin Analizi
Ara rman n amac na uygun olarak elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik
ortalaman n yan s ra; cinsiyet de kenine göre kar la rmada t testi kullan lm r. Mesleki
dem, okutulan s f düzeyi ve ö renci say de kenlerine göre yap lan kar la rmalarda da
normal da ma uygunluk testinin sonucuna göre da
n normal oldu u durumlarda tek
yönlü varyans analizi, da
n normal olmad durumlarda ise Kruskall-Wallis H (KWH)
testleri kullan lm r. Kruskall-Wallis H testi sonucunda anlaml bir fark belirlenmi ise fark n
kayna
belirlemek için gruplar n ikili kombinasyonlar yap larak Mann-Whitney U (MWU)
testi uygulanm r. Ölçe in istatistiksel çözümlemelerinde anlaml k düzeyi .05 olarak
benimsenmi tir.
Ölçekte yer alan ilgili maddelerin düzeyini belirlemek için belirtilen puan aral klar
dikkate al nm r: Hiç Kat lm yorum 1.00 – 1.80, Kat lm yorum 1.81 – 2.60, K smen
Kat yorum 2.61 – 3.40, Kat yorum 3.41 – 4.20, Tamamen Kat yorum 4.21 – 5.00.
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BULGULAR
retmenlerin lkö retim Programlar
Yönelik Görü lerine li kin Bulgular

n Yans

Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine

Tablo 2’de, ara rmada veri toplama arac olarak kullan lan ölçekte yer alan toplam 47
maddeye yönelik aritmetik ortalama ve standart sapmalar verilmi tir.

Tablo 2. lkö retim Programlar
Görü lerin Aritmetik Ortalamalar

n Yans

Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine Yönelik

M
No lkö retim programlar ,
1.
rencileri, bilgiye ula mak için ara rma yapmaya yönlendirir.
2.
rencilerin ö rendikleri bilgileri günlük ya amlar nda uygulamaya
koyabilmelerinde etkilidir.
3.
rencilerin ele tirel dü ünme becerilerini geli tirmelerine yard mc olur.
4.
rencilere arkada lar de erlendirme imkan verir.
5.
rencilerin kendilerine ve birbirlerine problem çözmeye yönelik sorular
sormalar destekler.
6.
rencilerin sözlü ve yaz olarak kendilerini ifade etmelerine imkan verir.
7.
rencilerin ö renme sürecinde dü ünmelerini geli tirici çe itli etkinlikler
yapmalar destekler.
8.
rencilerin sorumluluk kazanmalar sa lar.
9.
rencilerin sosyal becerilerinin geli tirilmesine katk sa lar.
10.
rencilerin. olumlu davran lar n fark na vararak kendi kendilerini
güdüleyebilmelerine olanak sa lar.
11.
rencilerin görü lerini özgürce aç klayabilecekleri ö renme-ö retme ortam n
olu turulmas na imkan tan r.
12.
rencilerin kendi ö renme biçimleri üzerinde dü ünebilmelerine f rsat verir.
13.
rencileri ö rendikleri bilgiye ili kin soru sorabilmeye yöneltir.
14.
rencilere kendine güven duygusunu kazand r.
15.
rencilerin kendi gereksinimlerini fark etmelerine yard mc olur.
16.
rencilerin ö renme-ö retme sürecinde daha aktif olmalar sa lar.
17.
rencileri öz ele tiri yapabilmeleri için yüreklendirir.
18.
rencileri ba ms z çal maya te vik eder.
19.
rencilerin ilgi ve yeteneklerini ke fetmelerine f rsat verir.
20.
rencilere kendi geli imlerini izleme imkan sa lar.
21.
renciler aras nda i birli ine dayal bir s f ortam n olu turulmas na imkan
tan r.
22.
rencilerin gerçek ya am problemlerine s f ortam nda çözüm önerileri
getirmelerine olanak sa lar.
23.
rencilere yeni fikirler üretmeleri için f rsatlar verir.
24.
rencilerin günlük hayatta kullanaca bilgileri içermez.
25.
renme ortam ö renciler aç ndan ilginç ve e lenceli duruma getirmi tir.
26.
rencilerin dü üncelerini akranlar yla ve ö retmenleriyle payla abildikleri bir
tart ma ortam n olu turulmas na imkan tan r.
27.
retmen ile ö renci aras ndaki ileti imin aç k ve kar kl olmas na imkan tan r.
28.
rencilerin ö renmedeki eksikliklerini ve olumsuzluklar
tüm s fla
tart klar bir ortam sa lar.
29.
rencilerin ki isel geli imlerine katk da bulunur.

X

SS

4.02

.85

3.87

.80

3.88
3.70

.81
.89

3.75

.79

3.90

.85

3.92

.83

3.82
3.88

.92
.83

3.72

.79

3.89

.79

3.65
3.85
3.90
3.73
3.99
3.73
3.67
3.74
3.66

.82
.80
.84
.81
.83
.85
.93
.84
.82

3.78

.82

3.70

.82

3.86
2.45
3.77

.83
.98
.84

3.87

.81

3.92

.80

3.65

.87

3.82

.78
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Tablo 2’nin devam
M
No lkö retim programlar ,
30.
rencilerin, ö retmen rehberli inde neyi, ne zaman, niçin, nerede ve nas l
renece i ile ilgili kararlar verebilmesini sa lar.
31.
rencilerin kendini yenileme ve gelece e dönük planlar yapmas na yard mc
olur.
32.
rencilerin öz-yeterlili ini art r.
33.
rencilerin güçlü ve zay f yönleri ile ilgili fark ndal klar geli tirir.
34.
rencilerin ö renmelerini görsel olarak sunmalar na imkan verecek materyaller
sunar.
35.
rencileri, kendilerine ili kin dü ünceleri üzerinde ö retmen, aile ve arkada lar
ile görü meye yönlendirir.
36.
rencilerin ö renme esnas nda çevreyle ve birbirleriyle etkile imde
bulunmalar sa lar.
37.
rencilerin sürekli ve a amal geli imlerini te vik edecek etkinlikler içerir.
38.
rencilerin aktif olarak dü ünen bireyler olarak yeti melerini sa lar.
39. Portfolyolarla ö rencilerin geli imlerinin sürekli olarak kaydedilmesine olanak
tan r.
40.
rencilere çal malar
seçme ve inceleme, tamamlad
projeler üzerinde
yans tmalar yapma f rsat verir.
41.
rencilerin etkinlikleri ya da s navlar de erlendirildikten sonra bunlarla ilgili
renciye dönüt vermeye imkan tan r.
42.
rencilere, kendilerini ve gruplar
izleyerek bunlara ili kin duygu ve
dü üncelerini günlükler yoluyla kaydetmelerine olanak tan r.
43. çerikleri, ö rencileri üst düzeyde dü ündürmeye yönelik de ildir.
44. Çal ma kitaplar nda yer alan çe itli etkinliklerle ö rencilerin, kendi ö renme
düzeylerini belirleyebilmelerine f rsat verir.
45.
rencilerin okuma al kanl kazanmalar nda te vik edicidir.
46. Ders kitaplar nda, her konuyla ili kili yer verilen sorularla ö rencileri
dü ündürmeye yöneltir.
47.
rencilerin yeni ö rendiklerini öncekilerle ili kilendirebilmelerini sa lar.
TOPLAM

X

SS

3.80

.83

3.67

.84

3.71
3.69

.82
.83

3.82

.80

3.77

.81

3.83

.81

3.76
3.80

.81
.84

3.63

.89

3.65

.85

3.75

.81

3.57

.85

3.03

1.01

3.78

.82

3.69

.87

3.76

.86

3.77
3.74

.79
.57

Tablo 2’de, ilkö retim programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmedeki
etkisine yönelik maddelerin genel ortalamas n 3,74 oldu u görülmektedir. Bu sonuç,
ara rmaya kat lan ö retmenlerin 47 maddenin ço una kat ld klar göstermektedir. Olumsuz
iki maddeden biri olan ilkö retim programlar “ rencilerin günlük hayatta kullanaca
bilgileri içermez” maddesine ö retmenler, ‘kat lm yorum’ düzeyinde ( X =2.45) görü
belirtirken, bir di eri olan ilkö retim programlar

n “içerikleri, ö rencileri üst düzeyde

dü ündürmeye yönelik de ildir” maddesine ise ‘k smen kat yorum’ düzeyinde ( X =3.03) görü
belirtmi lerdir. Dolay yla, ö retmenler ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmedeki etkisine yönelik olumlu görü lere olumsuz görü lerden daha fazla
kat lmaktad rlar. Bu durum, ilkö retim programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini
geli tirmedeki etkisine yönelik ö retmen görü lerinin genel olarak olumlu yönde oldu unu
göstermektedir.

© 2012 AKU, Kuramsal E itimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 412-432

lkö retim Birinci Kademe Programlar

n Yans

423

Dü ünmeyi …

retmenlerin lkö retim Programlar n Yans
Yönelik Görü lerinin Baz De kenlerle Kar la

Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine
lmas na li kin Bulgular

Bu bölümde, ö retmenlerin ilkö retim birinci kademe programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini geli tirmedeki etkisine ili kin görü lerinin; cinsiyet, mesleki k dem, s f düzeyi
ve s flardaki ö renci say na göre de ip de medi ine ili kin bulgular ve yorumlar yer
almaktad r. lkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine yönelik
retmenlerin görü lerinin cinsiyet de kenine göre t testi sonuçlar Tablo 3’te verilmi tir.

Tablo 3. lkö retim Programlar n Yans
Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine Yönelik
retmen Görü lerinin Cinsiyet De kenine Göre t Testi Sonuçlar
M
no
29

31

lkö retim programlar ,

Cinsiyet

X

SS

Erkek

3.77

.79

Kad n

3.90

.75

Erkek

3.61

.85

Kad n

3.75

.81

rencilerin ki isel geli imlerine katk da bulunur
rencilerin kendini yenileme ve gelece e dönük
planlar yapmas na yard mc olur

t

p

-2.188*

.029

-2.004*

.045

Cinsiyet de keni aç ndan sadece iki maddede farkl k oldu u belirlenmi tir. Tablo 3
incelendi inde; ilkö retim programlar “ rencilerin ki isel geli imlerine katk da bulunur” ve
“ö rencilerin kendini yenileme ve gelece e dönük planlar yapmas na yard mc olur”
maddelerinde erkek ö retmenler ve kad n ö retmenlerin görü leri aras nda anlaml farkl k
oldu u saptanm r (p < .05). Bu maddeye ili kin erkek ve kad n ö retmenlerin görü leri
‘kat yorum’ düzeyindedir, ancak oran olarak kad n ö retmenlerin erkek ö retmenlere göre bu
maddeye daha fazla kat ld klar belirlenmi tir.
Ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine
yönelik görü lerinin mesleki k demlerine göre varyans analizi sonuçlar Tablo 4’te
sunulmu tur. Ö retmenlerin mesleki k demlerine göre ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine yönelik görü leri incelendi inde; ilkö retim programlar
“ rencilerin kendi ö renme biçimleri üzerinde dü ünebilmelerine f rsat verir”, “ rencilerin
renme-ö retme sürecinde daha aktif olmalar sa lar”, “ rencileri öz ele tiri yapabilmeleri
için yüreklendirir” ve “ renciler aras nda i birli ine dayal bir s f ortam n
olu turulmas na imkan tan r” maddelerinde ANOVA testi sonucuna göre anlaml farkl k
km r (p < .05). Anlaml farkl
n hangi gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla bu
maddelere Scheffe testi uygulanm r. Scheffe testi sonuçlar na göre sadece “ rencilerin kendi
renme biçimleri üzerinde dü ünebilmelerine f rsat verir” maddesinde gruplar aras farkl k
kt belirlenmi tir. Bu farkl k, mesleki k demi fazla olan ö retmenlerin lehinedir. Mesleki
demi 16-20 y l aras ile 26 y l ve üzeri olan ö retmenler, program n, ö rencilerin kendi
renme biçimleri üzerinde dü ünebilmelerine f rsat verdi i görü üne, 0-5 y l aras mesleki
deme sahip olan ö retmenlere göre daha fazla kat lm lard r. Bu durum, göreve yeni ba layan
retmenlerin program
uygulamada yeterince tecrübeye sahip olamamalar ndan
kaynaklanabilir.
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Tablo 4. lkö retim Programlar n Yans
Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine Yönelik
retmen Görü lerinin Mesleki K dem De kenine Göre Varyans Analizi Sonuçlar
M.
no
1
2
3
4
5
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
26
33
35
36
47

lkö retim programlar ,
rencileri, bilgiye ula mak için ara rma yapmaya
yönlendirir
rencilerin
ö rendikleri
bilgileri
günlük
ya amlar nda uygulamaya koyabilmelerinde etkilidir
rencilerin
ele tirel
dü ünme
becerilerini
geli tirmelerine yard mc olur
rencilere arkada lar de erlendirme imkan verir
rencilerin kendilerine ve birbirlerine problem
çözmeye yönelik sorular sormalar destekler
rencilerin kendi ö renme biçimleri üzerinde
dü ünebilmelerine f rsat verir
rencileri ö rendikleri bilgiye ili kin soru
sorabilmeye yöneltir
rencilere kendine güven duygusunu kazand r
rencilerin kendi gereksinimlerini fark etmelerine
yard mc olur
rencilerin ö renme-ö retme sürecinde daha aktif
olmalar sa lar
rencileri öz ele tiri yapabilmeleri için yüreklendirir
rencilerin ilgi ve yeteneklerini ke fetmelerine f rsat
verir
renciler aras nda i birli ine dayal bir s f
ortam n olu turulmas na imkan tan r
rencilerin gerçek ya am problemlerine s f
ortam nda çözüm önerileri getirmelerine olanak sa lar
rencilere yeni fikirler üretmeleri için f rsatlar verir
rencilerin
dü üncelerini
akranlar yla
ve
retmenleriyle payla abildikleri bir tart ma
ortam n olu turulmas na imkan tan r
rencilerin güçlü ve zay f yönleri ile ilgili
fark ndal klar geli tirir
rencileri, kendilerine ili kin dü ünceleri üzerinde
retmen, aile ve arkada lar ile görü meye
yönlendirir
rencilerin ö renme esnas nda çevreyle ve
birbirleriyle etkile imde bulunmalar sa lar
rencilerin sürekli ve a amal geli imlerini te vik
edecek etkinlikler içerir

Homojenlik

Varyans

Levene

p

F

p

(Scheffe)

2.490*

.030

3.290

.006

-

3.153*

.008

1.998

.077

-

3.946*

.002

1.950

.084

-

4.397*

.001

3.113

.009

-

2.426*

.034

2.827

.016

-

1.686

.136

4.603*

.000

4-1,6-1

3.641*

.003

.983

.427

-

3.713*

.003

2.205

.052

-

2.392*

.036

1.693

.134

-

.765

.575

1.212*

.302

-

1.621

.152

2.294*

.044

-

2.839*

.015

2.084

.066

-

1.598

.159

2.680*

.021

-

2.781*

.017

1.691

.135

-

2.313*

.043

1.501

.187

-

2.578*

.025

1.021

.404

-

2.390*

.037

1.446

.206

-

2.858*

.015

2.442

.033

-

2.652*

.022

1.333

.248

-

4.064*

.001

1.405

.220

-

Fark

lkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine yönelik ö retmen
görü lerinde homojen da m göstermeyen maddelere Kruskal-Wallis H (KWH) testi
uygulanm r. Yap lan analizler neticesinde; ilkö retim programlar “ rencileri, bilgiye
ula mak için ara rma yapmaya yönlendirir”, “ rencilere arkada lar de erlendirme imkan
verir”, “ rencilerin kendilerine ve birbirlerine problem çözmeye yönelik sorular sormalar
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destekler”, “ rencilere kendine güven duygusunu kazand r” ve “ rencileri, kendilerine
ili kin dü ünceleri üzerinde ö retmen, aile ve arkada lar ile görü meye yönlendirir”
maddelerinde istatistiksel olarak anlaml farkl k ç km r (p < .05). Anlaml farkl
n hangi
gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla bu maddelere Mann-Whitney U (MWU) testi
uygulanm r. Analizler neticesinde farkl
n mesleki k demi fazla olan ö retmenlerin lehine
oldu u belirlenmi tir. Buna göre, ilkö retim programlar n ö rencilerin yans
dü ünme
becerilerinin geli tirilmesine olan katk hususunda mesleki k demi fazla olan ö retmenlerin
daha olumlu yönde görü belirttikleri söylenebilir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin okuttuklar s f düzeyine göre yap lan varyans
analizine ili kin sonuçlar Tablo 5’te yer almaktad r.

Tablo 5. lkö retim Programlar n Yans
Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine Yönelik
retmen Görü lerinin S f De kenine Göre Varyans Analizi Sonuçlar
Homojenlik

Varyans
Fark

M.
No

(scheffe)

Levene

p

F

p

3.495*

.008

.814

.516

-

5.792*

.000

1.271

.280

-

lkö retim programlar ,

2

rencilerin
ya amlar nda
etkilidir

6

rencilerin sözlü ve yaz
etmelerine imkan verir

9

rencilerin sosyal becerilerinin geli tirilmesine
katk sa lar

4.985*

.001

1.012

.400

-

11

rencilerin
görü lerini
aç klayabilecekleri ö renme-ö retme
olu turulmas na imkan tan r

.338

.853

2.587*

.036

-

13

rencileri ö rendikleri
sorabilmeye yöneltir

2.745*

.028

1.649

.160

-

2.520*

.040

.257

.905

3.426*

.009

.749

.559

2.409*

.048

1.205

.307

19

ö rendikleri
uygulamaya

bilgileri
günlük
koyabilmelerinde

olarak kendilerini ifade

bilgiye

özgürce
ortam n

ili kin

soru

rencilerin ilgi ve yeteneklerini ke fetmelerine
rsat verir

21

renciler aras nda i birli ine dayal
ortam n olu turulmas na imkan tan r

bir s

f

24

rencilerin günlük hayatta kullanaca
içermez

27

retmen ile ö renci aras ndaki ileti imin aç k ve
kar kl olmas na imkan tan r

2.872*

.022

2.541

.039

-

28

rencilerin ö renmedeki eksikliklerini ve
olumsuzluklar tüm s fla tart klar bir ortam
sa lar

1.658

.158

2.763*

.027

5-1

bilgileri

-
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retmenlerin okuttuklar s f düzeyine göre ilkö retim programlar n ö rencilerin
yans
dü ünmelerini geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin kar la
ld ANOVA
testi sonucuna göre; ilkö retim programlar
“ rencilerin görü lerini özgürce
aç klayabilecekleri ö renme-ö retme ortam n olu turulmas na imkan tan r” ve “ö rencilerin
renmedeki eksikliklerini ve olumsuzluklar
tüm s fla tart klar bir ortam sa lar”
maddelerinde anlaml farkl klar n bulundu u görülmü tür (p < .05). Anlaml farkl
n hangi
gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla bu maddelere Scheffe testi uygulanm r.
Scheffe testi sonuçlar dikkate al nd nda, ilkö retim programlar “ö rencilerin ö renmedeki
eksikliklerini ve olumsuzluklar tüm s fla tart klar bir ortam sa lar” maddesine 5. s f
retmenlerinin 1. s f ö retmenlerinden daha fazla kat ld klar görülmektedir. lkö retim
programlar nda ö rencilerin, kendi ö renmelerinden sorumluluk duymalar ve ö renmedeki
eksikliklerinin fark na vararak kendi ö renmeleri üzerine dü ünebildikleri ortamlar n
sa lanmas n gereklili i vurgulanmaktad r. Bununla birlikte, ö rencilerin s f düzeyi
yükseldikçe artan sorumluluklar ile beraber, ö renmedeki eksikliklerinin ve olumsuzluklar n
daha çok fark na varmalar hedeflenmektedir. Ayr ca s f düzeyi yükseldikçe ö rencilerin
bili sel geli imlerinin ilerlemesi de söz konusudur. Dolay yla, 5. s f ö retmenlerinin bu
dü ünceler
nda; programlar , ö rencilerin ö renmedeki eksikliklerinin ve olumsuzluklar n
fark na vararak bunu tüm s fla tart klar bir ortam sa lamada 1. s f ö retmenlerine göre
daha etkili bulduklar söylenebilir.
Analizler sonucunda, homojen da m göstermeyen maddelere (2, 6, 9, 13, 19, 21, 24,
27) KWH testi uygulanm r. Bu test sonucunda, ilkö retim programlar “ö retmen ile ö renci
aras ndaki ileti imin aç k ve kar kl olmas na imkan tan r” maddesinde anlaml farkl k
km r (p < .05). Anlaml farkl
n hangi gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla bu
maddelere MWU testi uygulanm r. Bu testin sonucunda, program n, ö retmen ile ö renci
aras ndaki ileti imin aç k ve kar kl olmas na imkân tan mas görü üne 3, 4 ve 5. s f
retmenlerinin 1. s f ö retmenlerine göre daha fazla kat ld klar belirlenmi tir. Bu bulgunun,
f düzeyleri yükseldikçe ö rencilerin ileti ime daha aç k olabileceklerini ve dolay yla
uygulamada, program n daha üst s flar için ö retmen ile ö renci aras ndaki ileti imin aç k ve
kar kl olmas na daha imkân tan
gösterdi i söylenebilir. Ö rencilerde yans
dü ünmeyi geli tirmede ö retmenin ö rencilerle, ö rencilerin ö retmenle ve birbirleriyle olan
ileti iminin oldukça önemli oldu u dü ünüldü ünde ise ö retmen görü lerine göre s f düzeyi
yükseldikçe ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisinin de artt
belirtilebilir.
Tablo 6’da ara rmaya kat lan ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin okuttuklar s flardaki renci say na
göre yap lan varyans analizine ili kin sonuçlar yer almaktad r. Ö retmenlerin görü leri
flar ndaki ö renci say lar aç ndan incelendi inde, maddelere ili kin yap lan ANOVA testi
sonucunda; ilkö retim programlar “ö renciler aras nda i birli ine dayal bir s f ortam n
olu turulmas na imkan tan r” maddesinde anlaml farkl k ç km r (p < .05). Anlaml
farkl
n hangi gruplar aras nda oldu unu belirlemek amac yla bu maddeye Scheffe testi
uygulanm r. Bu testin sonuçlar na bak ld nda; ilkö retim programlar n,
renciler
aras nda i birli ine dayal bir s f ortam n olu turulmas na imkân tan
görü üne 5-14
ki ilik s flardaki ö retmenlerin; 15-24, 25-34 ve 35-44 ki ilik s flardaki ö retmenlere göre
daha fazla kat ld klar görülmektedir. birli ine dayal ö renme, bili sel ö renme ürünleri ve
süreçleri üzerinde di er yöntemlere göre daha etkilidir ve olumlu bir ö renme çevresinin
olu mas sa lamaktad r (Aç kgöz, 2003). Bu yöntem, ayn zamanda yans
s f ortam n
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olu mas na da yard mc olmaktad r. Öyle ki, ö renciler aras nda i birli ine dayal bir ö renme
ortam olu turmak yans
dü ünmeleri aç ndan çok önemlidir çünkü i birli ine dayal
renme yakla
kullanan ö renciler, birbirlerine ili kin görü lerini ve ele tirilerini bildirir;
birbirlerinin ele tirilerini dikkatle dinler; öteki ö renciler ya da ö retmene grubun süreci, görevi
ve grup çal mas n ba ka yönlerine ili kin dönüt verir (Calvin College Education Department,
1998; Mangan-Lev, 1998; Aktaran: Ünver, 2003: 33). Dolay yla kendilerinin ve grubun
renme biçimi ve düzeyine ili kin yans
dü ünürler. lkö retim programlar nda da, e itimretim sürecinde i birli ine dayal ö renme ortam n önemi üzerinde durulmu ve bu ortam n
olu turulmas na yönelik etkinliklere yer verilmi tir. Bu ara rman n bulgular nda görüldü ü
üzere ö retmen görü leri de ilkö retim programlar n, renciler aras nda i birli ine dayal bir
f ortam n olu turulmas na imkân tan
desteklemektedir, ancak s flar ndaki ö renci
say fazla olan ö retmenlerin bu görü e daha az kat lmalar , kalabal k s flar n i birli ine
dayal bir s f ortam n olu turulmas olumsuz etkiledi inin bir göstergesi olabilir.

Tablo 6. lkö retim Programlar n Yans
Dü ünmeyi Geli tirmedeki Etkisine Yönelik
retmen Görü lerinin Ö renci Say De kenine Göre Varyans Analizi Sonuçlar
Homojenlik

Varyans
Fark

M.
No

Levene

p

F

p

(Scheffe)

lkö retim programlar ,

5

rencilerin kendilerine ve birbirlerine problem
çözmeye yönelik sorular sormalar destekler

2.684*

.031

1.546

.187

-

21

renciler aras nda i birli ine dayal
ortam n olu turulmas na imkan tan r

1.943

.102

3.466*

.008

1-2,1-3,
1-4

22

rencilerin gerçek ya am problemlerine s f
ortam nda çözüm önerileri getirmelerine olanak
sa lar

5.490*

.000

2.273

.060

-

26

rencilerin
dü üncelerini
akranlar yla
ve
retmenleriyle payla abildikleri bir tart ma
ortam n olu turulmas na imkan tan r

6.343*

.000

1.661

.157

-

31

rencilerin kendini yenileme ve gelece e dönük
planlar yapmas na yard mc olur

3.910*

.004

.733

.569

-

38

rencilerin aktif olarak dü ünen bireyler olarak
yeti melerini sa lar

2.910*

.021

.726

.574

-

39

Portfolyolarla ö rencilerin geli imlerinin sürekli
olarak kaydedilmesine olanak tan r

3.682*

.006

1.459

.213

-

45

rencilerin okuma al kanl
te vik edicidir

3.106*

.015

.592

.668

-

bir s

f

kazanmalar nda

Ara rma kapsam ndaki ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin okuttuklar s flardaki ö renci say na göre
de erlendirilmesinde homojen da
n sa lanamad maddelere KWH ve daha sonras nda da
MWU testi yap lm r; ancak anlaml bir fark bulunmam r.
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SONUÇ VE TARTI MA
Bu çal mada; ilkö retim birinci kademe programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmeye
etkisine yönelik ö retmen görü leri cinsiyet, mesleki k dem, okutulan s f düzeyi ve ö renci
say aç ndan kar la
lm r. Bunun için öncelikle programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmeye etkisine yönelik görü leri içeren 47 maddenin aritmetik ortalamalar na bak lm ve
retmenlerin bu maddelerin geneline “kat yorum” düzeyinde kat ld klar belirlenmi tir. Bu
bulguya dayal olarak, ö retmenlerin, programlar n ö rencilerin yans
dü ünmelerini
geli tirmedeki etkisine ili kin görü lerinin genel olarak olumlu yönde oldu u söylenebilir.
retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine
yönelik görü lerinin cinsiyetlerine göre da mlar na ili kin bulgular de erlendirildi inde,
programlar n ö rencilerin ki isel geli imlerine katk da bulundu u ve ö rencilerin kendini
yenileme ve gelece e dönük planlar yapmas na yard mc oldu u görü lerine kad n
retmenlerin erkek ö retmenlerden daha fazla kat ld klar ortaya ç km r. Nitekim, yans
dü ünme, bireylerin geçmi deneyimlerinden hareketle imdiki uygulamalar geli tirmelerine,
gelecek fikir ve olaylar tasarlamalar na yard mc olan bir süreçtir. Ara rman n bulgular na
göre kad n ö retmenlerin böyle bir süreci daha fazla benimsedikleri görülmektedir. Ayr ca
kad n ö retmenlerin, programlar n, ö rencilerin ö rendikleri bilgileri günlük ya amlar nda
uygulamaya koyabilmelerinde ve ö rencilere arkada lar de erlendirme imkân vermede etkili
oldu u görü lerine erkek ö retmenlerden daha fazla kat lm olmalar di er sonuçlar
aras ndad r.
retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi geli tirmedeki etkisine
yönelik görü lerinin mesleki k demlerine göre da mlar na ili kin bulgular incelendi inde;
programlar n, ö rencilerin kendi ö renme biçimleri üzerinde dü ünebilmelerine f rsat verdi i
görü üne, mesleki k demi 16-20 y l aras ile 26 y l ve üzeri olan ö retmenlerin, 0-5 y l aras
mesleki k deme sahip olan ö retmenlere göre daha fazla kat ld klar görülmektedir. Bununla
birlikte, mesleki k demi fazla olan ö retmenlerin, programlar n; ö rencileri bilgiye ula mak için
ara rma yapmaya yönlendirdi i, ö rencilere arkada lar
de erlendirme imkan verdi i,
rencilerin kendilerine ve birbirlerine problem çözmeye yönelik sorular sormalar
destekledi i, ö rencilere kendine güven duygusunu kazand rd
ve ö rencileri, kendilerine
ili kin dü ünceleri üzerinde ö retmen, aile ve arkada lar ile görü meye yönlendirdi i
görü lerine de daha fazla kat lm olmalar di er sonuçlar aras ndad r. Bu sonuçlar göz önüne
al nd nda, ilkö retim programlar n ö rencilerin yans
dü ünme becerilerinin
geli tirilmesine olan katk hususunda mesleki k demi fazla olan ö retmenlerin, mesleki k demi
az olan ö retmenlere göre daha olumlu yönde görü e sahip olduklar ortaya ç kmaktad r, ancak
bu durum, dikkat çekici bir bulgu olarak nitelendirilebilir çünkü son y llarda de en yeni
retim programlar nda yap land rmac yakla ma dayal olarak ö rencilerin üst düzey dü ünme
becerilerine sahip olarak yeti tirilmesi temele al nm r. Böylece, e itim fakülteleri
programlar n da bu yakla m do rultusunda haz rlanarak ö retmen adaylar n yeti tirilmesi
gerekmektedir. Dolay yla yeni mezun ö retmenlerin bu dü ünme becerileri aç ndan daha
bilgili ve donan ml olmalar beklenmektedir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin okuttuklar s f düzeyine göre da mlar na ili kin
bulgular de erlendirildi inde, programlar n ö rencilerin ö renmedeki eksikliklerini ve
olumsuzluklar tüm s fla tart klar bir ortam sa lad görü üne 5. s f ö retmenlerinin 1.
f ö retmenlerinden daha fazla kat ld klar ortaya ç kmaktad r. Ünver (2003)’e göre e itimretim sürecinde yans
dü ünme, ö rencinin ö renme yöntemi ve düzeyine ili kin olumlu
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ve olumsuz durumlar ortaya ç karmaya ve sorunlar çözmeye yönelik dü ünme sürecidir. Öyle
ki yans
dü ünme, ö rencilerin ö renme sürecindeki güçlüklerini ve zay fl klar tan yarak
sistematik bir dü üncenin sa land , önceliklerin belirlendi i, ders planlama ve de erlendirme
için ölçütler belirleme yoluyla ö retim uygulamas n geli tirildi i ortamlar gerekli k lmaktad r
(Kitson & Merry, 1997). Dolay yla ara rman n sonuçlar , 5. s flarda bu ortamlar n
olu mas nda programlar n etkili oldu unu göstermektedir. Bununla birlikte programlar n,
retmen ile ö renci aras ndaki ileti imin aç k ve kar kl olmas na imkân tan
görü üne 3,
4 ve 5. s f ö retmenlerinin 1. s f ö retmenlerine göre daha olumlu yönde kat ld klar
görülmü tür. Wilson ve Jan (1993)’e göre yans
dü ünmeyi geli tirici s f ortam nda
retmen-ö renci aras ndaki ileti im iki yönlü, olumlu, aç k ve tutarl olmal r. Ö rencilerin
görü lerine yer verilmedi i taktirde o ortamda yans
ö renmenin gerçekle mesi beklenemez.
Ara rman n sonuçlar nda, 3, 4 ve 5. s flarda programlar n, ö retmen ile ö renci aras ndaki
ileti imin aç k ve kar kl olmas na 1. s flara göre daha fazla imkân tan
belirlenmi tir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ilkö retim programlar n yans
dü ünmeyi
geli tirmedeki etkisine yönelik görü lerinin s flar ndaki ö renci say na göre da mlar na
ili kin bulgular incelendi inde; programlar n, renciler aras nda i birli ine dayal bir s f
ortam n olu turulmas na imkân tan
görü üne 5-14 ki ilik s flardaki ö retmenlerin; 1524, 25-34 ve 35-44 ki ilik s flardaki ö retmenlere göre daha fazla kat ld klar sonucuna
var lm r. Victor ve Kellough (1997), ö rencilerin akranlar yla birlikte olmaktan ho land
,
onlar taraf ndan kabul edilmek istedi ini, akranlar yla planlama yapmaktan ve etkinlikleri
birlikte yerine getirmekten ho land
belirterek, ö rencilere bunlar sa layabilecek i birli ine
dayal ö renmenin, çocuklar n grup içinde sosyalle mesi, onlara i birli i becerilerinin
retilmesi ve ö rencilerin akademik ba ar lar n art lmas için, ö renme-ö retme sürecinde
kullan lmas gerekti ini vurgulamaktad r (Aktaran: Tok, 2008a: 114). Bununla birlikte Williams
ve Wessel (2004) yans
ö renme ortam nda etkili bir ekilde çal man n, i in yükünü
payla man n ve anlaml bir ürün ortaya ç karmak için birlikte çal man n ne kadar önemli
oldu unu vurgulam r. lgili literatürde i birli inin yans tmadaki rolüne dair çok say da
çal maya rastlanmaktad r. Kim, Grabowski ve Sharma (2004)’ün yapt
ara rman n
sonuçlar nda, okul öncesinden 12. s fa kadar yans
dü ünmeyi geli tirici faktörler olarak
retim stratejisi, materyaller, ö renci ba ms zl , i birli i çal malar , ö retmenin bireysel
dikkati ve ö renciyi derse te vik etmesinin önemli faktörler oldu u ortaya ç km r. Miller
(1990), ö rencilerin i birli i içinde çal malar n sonucu olarak, geleneksel hâle gelen bask ya
maruz kalmad klar nda yans tmalar hakk nda daha özgür olduklar , daha rahat yans tma
yapt klar
belirtmektedir. Ayr ca, ö rencilerin benzer deneyimlere sahip olmalar n,
deneyimlerini, tart malar , sorular
ve çal malar
payla malar n do al bir i birli i
ortam do urdu unu vurgulamaktad r. Mangan-Lev (1998), i birli ine dayal ö renme
yakla
kullanan ö rencilerin birbirlerine ili kin görü ve önerilerini bildirdiklerini,
birbirlerinin ele tirilerini dikkatle dinlediklerini, öteki ö rencilere ya da ö retmene grubun
ya ad süreç, yerine getirdi i görev ve grup çal mas n ba ka yönlerine ili kin dönütler
verdiklerini böylece kendilerinin ve grubun ö renme biçimi ve düzeyi üzerinde yans
dü ündüklerini belirtmektedir (Aktaran: Ünver, 2003: 33). Erginel (2006) de ö retmen adaylar
üzerinde yapt eylem ara rmas nda, i birli inin yans
derslerin ve programlar n önemli bir
bile eni oldu u, ö retmen adaylar n birbirleriyle etkile im kurarak deneyimleri üzerinde
yans tmalar yapmalar sa lad ve bunun da ki isel geli imi destekledi i sonucuna varm r.
Bu ara rman n sonuçlar nda ise ö retmenlerin ilkö retim programlar n, renciler aras nda
birli ine dayal bir s f ortam n olu turulmas na imkân tan
görü üne kat ld klar
görülmektedir, ancak bu görü e, ö renci say
n az oldu u s flar okutan ö retmenlerin,
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renci say
n daha fazla oldu u s flar okutan ö retmenlere göre daha olumlu yakla malar
dikkat çekici bir sonuçtur. Bu sonuç, programlar n renciler aras nda i birli ine dayal s f
ortam n olu turulmas na yönelik etkisinin kalabal k s flarda olumsuz yönde oldu unu
göstermektedir.
Ara rman n sonuçlar do rultusunda u öneriler geli tirilmi tir:
lkö retim programlar nda, üst düzey dü ünme becerilerinin aç k bir ekilde
tan mlanmas , içeri inin aç k bir ekilde irdelenmesi, içeri ine yönelik a amalar n belirlenmesi
ve içerikle beraber bu becerilerin ö retimine yönelik uygulamalara yer verilmesi gereklidir.
retmenler, bu üst düzey dü ünme becerileri hakk nda yeterince bilgilendirilmelidir.
Programlarda, yans tma kavram ve uygulamalar na yeterince de inilmedi i
görülmektedir. Ö retmenlere ö rencilerde yans
dü ünmeyi geli tirebilmek için gereken
teorik bilgi, ortam, olanak ve süreçler sa lanmal r. Yans
dü ünme becerilerini ö rencilere
kazand rmada ö retmenlere yönelik hizmet içi e itim kurslar ve konferanslar düzenlenebilir.
Konuyla ilgili küçük bir kitapç k olu turularak ö retmenlere sunulabilir.
Yans
dü ünme becerilerinin geli mesi uzun bir süreç oldu undan ilkö retimin ilk
flar ndan itibaren ö rencilere bu becerileri geli tirici etkinlikler yapt lmal r. Bu
etkinlikler yoluyla ö renciler, kendi ö renmelerinden sorumlu, aktif bireyler olarak yeti ebilir.
Ara rman n sonuçlar , s flardaki ö renci say fazlal
n i birli ine dayal s f
ortam n olu mas engelledi ini göstermektedir. Dolay yla yans tmaya dayal ö renmenin
daha üst düzeylere ula abilmesinde de s f mevcudu önemli bir etken olarak görülebilir. Bu
nedenle derslerin daha az say da ö renci içeren s flarda yürütülmesi gerekmektedir. Daha az
say da ö renci ile yap lan yans
etkinliklerde daha fazla ba ar sa lanacakt r.
Ülkemizde yans
dü ünme üzerine yap lan ara rmalar incelendi inde bu
ara rmalar n s rl say da kald ve yap lan bu s rl say daki ara rmalar n da ço unlukla
retmen adaylar ve orta ö retim kurumlar nda görev yapan ö retmenler üzerinde odakland
görülmektedir. Bu sebeple, 2005–2006 e itim-ö retim y nda uygulamaya konulan ilkö retim
program dikkate al nd nda, ilkö retimin her kademesinde görev yapan ö retmenlerin ve bu
kademelerde ö renim gören ö rencilerin yans
dü ünmeye bak aç lar ve s f içindeki
uygulamalar üzerine ara rmalar yap labilir.
Ara rmalarda yans
ö renme etkinlikleri kullan larak, bu etkinliklerin yans
dü ünmeyi geli tirme ve ö renme-ö retme süreci üzerine etkileri incelenebilir.
rencilerin bulunduklar ö renme ortam n yans
dü ünme becerilerinin
geli mesinde ne düzeyde etkili oldu u ara
labilir.
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