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Oyunla Öğretimin Matemtik Başarısına Etkisi1
Effects of Teaching with Play on Mathematics Achievement
a

Özcan PALAVAN
b
İsa BOZ

a

Yrd.Doç.Dr., Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği
Bölümü, Gaziantep, Turkiye, ozcan.palavan@zirve.edu.tr
b

Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı , Yeni Mahalle İlkokulu, Kahramanmaraş, Türkiye

Özet
Bu deneysel çalışmada,
İlkokul 1. Sınıf matematik dersinde
oyunla
öğretim
yönteminin
akademik
başarısına
etkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi
Beyoğlu Yenimahalle İlkokulunun 1. sınıflarından iki sınıftan biri
deney ve diğeri kontrol grubu olacak şekilde seçkili olarak
belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan toplam öğrenci sayısı
38’dir. Deney grubunda dersler oyunla öğretim yöntemi, kontrol
grubunda geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak anlatılmıştır.
Çalışmalar sürecinde öğrenciler gözlem formu çerçevesinde
gözlenmiş ve sürecin sonunda her iki gruba matematik başarı testi
uygulanmıştır.
Araştırmada
verilerin
istatistiksel
olarak
değerlendirilmesinde Mann Whitney U, Kruskal-Wallis H testleri
kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, İlkokul
1. sınıf matematik dersinde deney grubuna uygulanan oyunla
öğretim yönteminin matematik başarısına etkisi ile kontrol
grubuna uygulanan geleneksel öğretim yönteminin matematik
başarısına etkisi arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark
1

Bu makale, yazarın " İlkokul 1. Sınıf Matematik Dersinde Oyunla Öğretim
Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi " başlıklı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir.
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bulunmuştur. Bu çalışmada hem deney grubunda hem de kontrol
grubunda cinsiyete göre, öğrencinin okul öncesi eğitim alıp
almadığına göre, öğrencilerin doğum sırasına göre, ailenin eğitim
durumuna göre, ailenin oturduğu evin kendilerine ait olup
olmadığına göre matematik başarılarına arasında anlamlı fark
bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Oyunla Öğretim Yöntemi, Matematik
Öğretimi.

Abstract
In this experimental study, the effect of teaching with play
method for the academic achievement of first class students of
primary school in math lesson was investigated. For this purpose,
two classes of Beyoğlu Yenimahalle Primary school in Türkoğlu,
Kahramanmaraş Province were selected and one of them was
determined as the experiment group and the other was determined
as the control group. The total number of students making up the
sample group was 38. Lessons in experimental group were taught
by using the method of teaching with play and in control group it
was taught by using traditional teaching methods. During the
work, students were observed by means of observation form and a
math test that was administred to both groups at the end of the
work. For the statistical evaluation of the data, Mann Whitney U,
Krushkal Wallis H tests were used. With the findings obtained
from mathematics lessons of first classes, it is obvious that there
is a significant difference in favor of experimental group in which
teaching with play method was used as opposed to control group in
which traditional methods were used. In this study, there wasn’t a
significant difference between both groups as to gender, whether
he/she received pre-school education, their siblings birth order,
educational background of their families, whether the house
belongs to their family or rented.
Keywords: Primary School,
Mathematics Education.

Education,

Teaching
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Giriş
Matematik biliminin nerede, nasıl başladığı bilinmemektedir.
Matematik biliminin kökeni çok eskilere dayanmaktadır ve
geçmişten
günümüze
kadar
önemini
korumaktadır.
Oysa
uygarlıkların her birinde insanların yaşadığı her yerde matematik
vardır (Hacısalihoğlu, 2004). Matematiğin oluşumuyla ilgili iki
temel yaklaşım vardır. Bunlardan biri matematiği insanın
kendisinin icat ettiği diğeri ise evrende var olduğu insanın onu
zamanla fark ettiğidir (Altun, 1998). Matematik sosyal hayattaki
uğraş alanlarına göre her bireyin ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez bir
alettir (Pesen, 2003).
Matematik; evrensel ve soyut bir iletişim aracıdır, tüm bilimlerin
ortak dilidir. Matematik, öğrenciler için yeni bir dil gibidir,
matematik bireye tahmin ve açıklama yapma gücü sağlayan eşsiz
bir iletişim aracıdır (Pesen, 2003). Bu dilin kullanıcısı olan bilim
insanlarının sayısı her ülkede artmakta; ürettikleri bilgiler çığ
gibi büyümekte; bu alanın uzmanları dışında kişilerce dilin
anlaşılması güçleşmektedir. Bu nedenle, ileri endüstri ülkelerinde
yeni bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Söz konusu
değişimleri doğru algılamak ve değerlendirmek, bu doğrultuda
Türkiye’de de bazı düzenlemeler ve köklü yenilikler yapmak
gerekmektedir (Ersoy, 2003). Oysa insanlık tarihiyle başlayan
bütün kültürler matematiksel bilgiye paralel olarak gelişmiş ve bu
gelişmede
modernleşmeyi
getirmiştir
(Hacısalihoğlu,
2004).
İnsanlığın ilk yıllarından beri var olup günümüze kadar gelen
matematik, zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. Matematiğin
değişmesi, gelişmesi ile birlikte insanların çevresi ve kültürü de
değişmektedir. Bütün bunlardan dolayı bireylerin yaşantısı da
değişmektedir.
Tarım toplumlarında daha çok üretmek ve verimli olmak için insan
gücüne ihtiyaç duyulmaktaydı. Günümüzde ise bilim artmakta ve
artan bilimle fiziksel gücün yerini zihinsel güç almıştır.
Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Gelişen teknoloji ile
demokrasi, özgürlük, girişimcilik gibi kavramlar ön plana
çıkmıştır.
Bununla
birlikte,
toplumların
değer
yargıları
davranışları, yaşama biçimleri değişmiştir. Bu değişimler insan
yaşamını da değiştirmiş ve geliştirmiştir. Teknolojideki hızlı
değişmeler bireylerin bu değerleri takip etmeleri, öğrenmeleri,

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

kullanmaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü insanlar
günümüzde artan bilime ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak
zorundadır.
Çağdaş
toplumlar
insanlardan
daha
verimli
yararlanmak için ve kısa zamanda daha çok üreten bireyler
yetiştirmek için özgün işler çıkaran, yaratıcı ve akılcı işler ortaya
koyan bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu da yaşam boyu
öğrenmeyi zorunlu kılar. Bunun için insan kaynaklarını kendine
özgü eğitim süreci içerisinde yetiştirirler. Bu tür bireyler
yetiştirebilmek ancak iyi bir matematik eğitimi vermekle mümkün
olabilir. Matematik dersleri ise, daha çok soyut kavramlardan
oluşur. Bu nedenle özellikle ilköğretimin ilk sınıflarında her
zaman öğrencilerin en çok sıkıldıkları ders olmuştur. Son yıllarda
ise matematik eğitimine bakış açısında önemli değişiklikler
olmuştur. Artık matematik eğitimi, yalnızca matematik bilen
değil, sahip olduğu bilgiyi sorgulayan, uygulayan, ilişkiler kuran,
çıkarım
yapan,
matematik
yapan,
problem
çözen
insanlar
yetiştirmeyi hedeflemelidir ( Gür ve Korkmaz, 2003). Oysa
geleneksel yöntemlerle işlenen matematik bilgiyi ve formülleri
ezberle
benzer
durumlara
uygulama
mantığı
içerisinde
yürütülmekteydi. Ancak, matematik bu kadar önemli bir işleve
sahip
olmasına
rağmen
geleneksel
yöntemlerle
öğretilen
matematik, öğrencilerin çoğu tarafından sevilmemekte, sıkıcı ve
soyut bir ders olarak görülmekteydi (Hoşgör, 2010). Her bireyin
biricik ve tek olduğu, her bireyin öğrenme stilinin ve yaşantısının
farklı olduğu kabul edilen günümüzde, ilkokul düzeyindeki
öğrencilerin
somut
öğrenme
yaşantıları
geçirebileceği
ve
matematiği günlük yaşamında kullanabileceği yöntem ve teknikler
kullanılmalıdır.
Özellikle
ilkokulda;
matematiğin
temelinin
atıldığı bu yıllarda öğrencilerin matematiği öğrenebileceği,
kavramları somutlaştıracağı ve kendini ifade edebileceği en iyi
yöntem oyundur.
Oyun
bir
eğitim
aracıdır.
Temel
eğitimde
çocuk
soyut
öğrenmekten daha çok deneyimlerle öğrenir. Gerçek hayattan
alınan örnekler, çocukların ilerideki yaşamlarında ne yapmaları
gerektiğini gösteren bir eğitim yoludur (Akandere, 2006). Oyun
çocuğun içinde bulunduğu kültüre açılan bir penceredir. Oyun
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yoluyla çocuk sosyal ve kültürel normları öğrenir, o kültürde
neyin önemli ve uygun olduğu hakkında bilgi edinir. Kısaca oyun,
çocuğu yaşadığı kültüre hazırlayan önemli bir alıştırmadır
(Jordan, 2003). Oyun, insan hayatının hemen her evresinde var
olan bir etkinlik olmakla birlikte, özellikle hayatın ilk yıllarında
çocuğun
içinde
yaşadığı
dünyayı
tanıması,
sevgilerini,
kıskançlıklarını, mutluluk ve kırılganlıklarını, düşmanlıklarını, iç
çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en
uygun dil olarak kabul edilmektedir (Oktay, 2004). Matematiğin
yoğun müfredatına rağmen, öğrencileri etkin kılmanın en iyi yolu
oyun yoluyla, onların kendi dünyalarıyla bağ kurmalarını
sağlamaktır (Foster, 2004;
Tural ve Beyhan, 2007). Somut
işlemler döneminde olan ilkokul öğrenciler; matematiğin soyut
kavramlardan oluşması, hızla değişen, gelişen bilgi ve teknoloji
karşısında öğretimin yetersiz kalmakta gibi sebeplerden dolayı
okulun
ilk
yıllarında
başarısız
olmaktadır.
Öğrencilerin
matematiğe olumlu tutum geliştirebileceği, eğlenerek matematik
öğrenebileceği,
hayat
tecrübesi
edineceği,
öğretmenlerin
öğrencileri teşvik edebileceği, destekleyebileceği, öğrencilerin
matematiğin güzelliklerin tadabileceği ve öğrencileri bilişsel,
sosyal, duygusal, devinişsel yönlerden etkin kılacak yöntem ve
teknikler kullanması matematiği sevmek ya da matematikten
korkmak
arasındaki
ince
çizgide
önem
arz
etmektedir.
Öğrencilerin bütün bu özellikleri kazanabileceği, en iyi öğrenme
aracının oyun olduğu varsayılarak bu çalışmamda matematik
dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarısına etkisi
araştırılmıştır.
Araştırma Problemi
Birçok öğrenciye göre matematik hayatını zehir eden, korku dolu
sınavlardan oluşan bir kâbustur. Öğrenciler bu kâbustan bir an
önce
kurtulmanın
yollarını
düşünürler.
Bu
korku
ilkokul
sıralarında
başlamaktadır.
İlkokullarda
matematik
dersinde
matematik öğretiminin öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesine
indirgenememesi matematik dersinin zor ve sıkıcı bir ders olarak
algılanmasına
neden
olduğu
düşünülmektedir.
Öğrencilerin
çoğunun bu derse karşı önyargılarının olması, öğrencilerin somut
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işlemler döneminde olması, matematiğin soyut olması bu durumun
sebepleri olarak gösterilebilir. Soyut prensip ve kuralların yer
aldığı matematik insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir
sistemdir (Yiğit, 2007). Matematiğin soyut kavramlardan oluşması
öğrenimini ve öğretimini zorlaştırmaktadır. Çünkü içeriğinde yer
alan soyut prensip ve kavramların öğrenilmesi ancak somut
deneyimler
yoluyla
gerçekleşebilecektir
(Mathews,
1984).
Öğrencilerin matematik öğrenirken süreçte aktif olmalarına,
bilgiyi
yapılandırmalarına
ve
soyut
kavramları
somutlaştırmalarına yardımcı yaşantılar geçirmelerine olanak
sağlayacak
ortamlar
oluşturulmalıdır.
Bu
nedenle,
bilişsel
gelişimin somut işlemler döneminde yer alan öğrencilerin soyut
kavramları anlayabilmesi kolay değildir. Bununla birlikte, soyut
kavramların
öğrencilere
doğrudan
aktarılması,
matematik
korkusuyla sonuçlanabilmektedir (Taş, 2008). Matematik dersinin
etkili öğretimi için eğlenceli ve ilgi çekici yöntemlerin
uygulanması
gerekmektedir.
Çocuklarımızın
matematikten
korkmamaları için ne yapmalıyız? Matematikçiler oyunu çok
severler.
Dolayısıyla
çocuğunuzun
matematiği
sevmesini
istiyorsanız
ona
oyun
oynatın.
Oyun
ortamında
soruların
cevaplarını bulmaya çalışın, hem çocuğun düşünme alışkanlığı da
gelişir. Hem de her sağlıklı kişi için oyun oynamak bir
gereksinimdir. Özellikle çocuklar oyun oynayarak gelişirler
(Nesin, 1989). Çocukların, sağlıklı bireyler olabilmeleri için
beslenme, uyku vb. gereksinimleri kadar oyuna da ihtiyaçları
vardır. Oyun çocuk için en iyi doyum kaynağıdır. Elbette ki
sadece gelişimsel açıdan değil eğitim açısından da en etkin ve en
iyi doyum kaynağıdır. Çocuklar, oyun yolu ile edindikleri bir
takım bilgi ve becerileri gelecek yaşantılarına kolaylıkla
aktarabilir, çevre ile ilgili tecrübeleri, çevresel bir takım
kuralları ve var olan nesnelerin özelliklerini, oyun yolu ile
deneyerek öğrenirler. Çocuklar, oyuna çok fazla gereksinim
duydukları için, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını oyunla giderme
ve birikimlerini bu yolla boşaltma imkânı bulmaktadırlar.
Çocuklarla iletişim kurmanın ve onların dünyasını paylaşmanın
yollarından en sık başvurulanı ve en iyi sonuç vereninin oyun
olabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır (Kandır, 2000 ; Sel,
9
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2000 ; Aral vd., 2001). Matematik derslerinde de öğrencilere
başarılı olabilmeleri için fırsatlar tanınmalı, onlara başarmanın
zevki tattırılmalıdır. Bu yolla öğrencilerde öğrenme güdüsü
düzeyi yükseltilebilir. Öğrenme sürecinde öğretmen, öğrencilere
matematiksel oyun ve etkinliklerde daha fazla aktif roller
sunmalıdır (Tural, 2005). Matematik dersinde öğrencilerin aktif
rol alabileceği, öğrenme güdüsünü yükseltebileceği, matematik
başarının arttırılabileceği etkinlikler oyunlardır.
Bu bağlamda özellikle temel matematik becerisinin gelişmeye
başladığı ilkokul seviyesindeki öğrencilerin matematik dersine
karşı geliştirebilecekleri olumsuz duyguları önleyebilmek için;
öğrencilerin kendilerini daha fazla ifade edebilecekleri ortamların
sağlanması, kavramları ve olayları somutlaştırabileceği, eğlenerek
öğrenmelerinin sağlanabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Buradan
hareketle;
Bu araştırmanın problem cümlesi;'' İlkokul 1. sınıflarında
Matematik Dersinde Oyunla Öğretim Yönteminin Akademik
Başarısı Üzerindeki Etkisi Var mıdır?’' şeklinde belirlenmiştir.
Alt Problemler
1. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır?
3. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında okul öncesi eğitim alıp almadığına göre anlamlı bir fark
var mıdır?
4. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında öğrencinin doğum sırasına göre anlamlı bir fark var
mıdır?

10
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5. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında ailenin eğitim düzeyine göre anlamlı bir fark var mıdır?
A: Anne eğitim düzeyine göre,
B: Baba eğitim düzeyine göre,
6. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında ailenin oturduğu evin kendilerine ait olup olmadığına
göre anlamlı bir fark var mıdır?
Araştırmanın Amacı
Birçok çok öğrenci matematik dersinin zor olduğunu ve
matematiği
başaramayacağını
düşünerek
kaygılanmakta
ve
matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir (Batdal, 2006).
Matematik dersinde öğrenci başarısı genel olarak düşük olmakta
ve bu başarısızlığa bağlı olarak da öğrenciler matematiğe karşı
olumsuz bir tutum geliştirmektedir. Matematiğe karşı olumsuz
yönde geliştirilen tutumlar, bir basamak sonra diğer nedenlerden
de etkilenerek davranışa dönüşmekte ve matematik öğretiminde
başarının sağlanmasında engel oluşturmaktadır (Baloğlu, 2001).
Bu durumun nedenleri arasında matematik öğretiminde başvurulan
yöntemlerin yeri büyüktür (Baykul, 2003).
Bu çalışma ile öğrencilerle iletişim kurmanın, onların dünyasını
paylaşmanın ve matematik öğretiminde etkililiğin artırılmasında;
öğrencilerin olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu matematik
dersinin
oyunlarla
zevkli
ve
eğlenceli
hale
getirilerek
öğrencilerin matematik başarısının artırılması amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Önemi
Öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra yaşamında yalnızca
işittikleri ya da gördükleri bilgileri kullanan ve anlamlandıran
bireyler olmalarını değil, okulda öğrendiklerini kullanarak yeni
bilgiler üreten, problemlerini çözebilen bireyler yetiştirilmelidir
(Şişman,
2013).
Bununla
birlikte
öğrencilerin
araştırma
yapmaları,
tartışma
yapmaları,
sorun
çözmeleri,
yaratıcı
11
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düşünmeleri, fikir alış verişlerinde bulunmaları sağlanmalıdır
(Terzi ve Gürsoy, 2012). Bu çalışma ile oyunların öğrencilerin
derse katılımlarını istekli hale getireceği, ilgilerini çekeceği ve
her çocuğun matematik öğrenebileceği düşünülerek oyunlarla;
bireylerin
yaşam
boyu
ihtiyaç
duyduğu
matematiksel
hesaplamaları en kolay ve doğru bir şekilde öğrenip kullanan
bireyler olarak yetişmesi gerekliliği araştırmanın önemini ortaya
koymaktadır.
Ayrıca bu araştırma sonuçlarının bu alanda çalışma yapacak
diğer
araştırmacılara
yarar
sağlayacağı,
öğretmenlere
ve
eğitimcilere matematik dersinde yöntem ve teknik seçerken yol
gösterebileceği
ve
yeni
tartışma
olanakları
oluşturacağı
düşünülmektedir.
YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde yapılan araştırmanın modeli,
araştırmaya ait çalışma grubu, deney süreci, verilerin toplanması
ve son olarak da verilerin çözümlenmesi başlıkları işlenmektedir.
Araştırmanın Modeli
Bu
çalışma
son-test
eşleştirilmiş
kontrol
gruplu
(nonequivalent control group) yarı deneysel bir modeldir
(Büyüköztürk ve vd., 2012).

Şekil 1. Araştırmanın Modeli;
_________________________________________
D
X
O1
( Deney)
.....................................................................................
K
O2
(Kontrol)
__________________________________________ dır.
Bu modele göre deneysel işlem bittikten sonra kontrol ve
deney gruplarına başarı testi verilmiştir. Araştırmadan elde edilen
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son-test
puan
ortalamalarının
karşılaştırılmasını
sağlayan
istatistiksel
yöntemler
kullanılmıştır.
Ayrıca
öğrencilerin
gelişimleri, oluşturulan gözlem formu ile de gözlenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın deneklerini Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi
Beyoğlu Yenimahalle İlkokulunda yer alan 1. sınıf düzeyinde
toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deneklerinin yer
aldığı ilkokul ‘elverişli örnekleme yaklaşımı’ ile belirlenmiştir.
Diğer bir deyişle araştırma yapılan kurum, deneysel çalışmanın
yürütülmesi amacıyla uygun bulunmuştur. Seçilen ilkokulda 1.
sınıf düzeyindeki 2 şubeden birisi kontrol, diğeri deney grubu
olarak belirlenmiştir.
Deney Süreci
A. Uygulamadan önce 10 tane kazanım belirlenmiştir. Bunlar
şunlardır;
1)100 içerisinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.
2)20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.
3)Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.
4)Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.
5)Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma
anlamlarını fark eder.
6)Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.
7)Doğal sayılarla toplama işleminin gerektiren problemleri
çözer ve kurar.
8)20 içerisinde geriye doğru birer ritmik sayar.
9)Çıkarmanın
ayırma,
ayırma,
azaltma
ve
eksiltme
anlamlarını fark eder.
10)
Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır”
elde edildiğini gösterir.
B. Deney grubuna oyunlarla öğretim yöntemine göre, kontrol
grubuna geleneksel öğretim yöntemlerine uygun planlar
hazırlanmıştır.
C. Bu çalışmada öğrenciler okuma yazma bilmediğinden ön-test
yapılmamıştır.
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D. Belirlenen kazanımlar deney grubu öğrencilerine oyunlarla
öğretim, kontrol grubu öğrencilerine geleneksel öğretim
yöntemi ile işlenmiştir. Ayrıca kontrol grubunda oyun
kullanılmamasına dikkat edilmiştir.
E. Deney ve kontrol grubuna uygulanan kazanımlar her bir
sınıf için 20 ders saati ders uygulaması yapılmış olup
toplamda 40 ders saati, ders işlenmiştir.
F. Bu çalışmanın sonunda kullanılmak üzere başarı testi
hazırlanmıştır.
G. Başarı testinde soruların kapsam geçerliliğini sağlanması
için her kazanıma yönelik sorular hazırlanmıştır. Bunun
içinde belirtke tablosu hazırlanmıştır. Uzman kişilerin
görüşleri alınmıştır.
H. Başarı testi farklı iki tane okulda 81 tane öğrenciye
uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda madde analizleri
yapılarak son hali verilmiştir.
I. Bu çalışmada son başarı testini desteklemek amaçlı
kazanımlara yönelik gözlem formu hazırlanmıştır.
J. Deneysel
çalışmanın
yürütüldüğü
her
iki
grupta
da
matematik dersleri aynı öğretmen tarafından işlenmiştir.
K. Deney grubun dersler oyunlarla işlenmiştir. Araştırmacı
kazanımları
uygulamak
amaçlı
oyunlar
belirlemiştir.
Belirlenen oyunlar öğrencilerin seviyelerine indirgenmiştir.
L. Bu çalışmada öğrenciler hakkında bilgi edinmek amaçlı
kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
M.Uygulama sonunda deney ve kontrol grubuna başarı testi
uygulanmıştır
Veri Toplama Araçları
Bu bölümü kişisel bilgiler formu, gözlem formu, başarı testi ve
başarı testinin geçerlik – güvenirlilik çalışmaları, madde güçlüğü
ve ayırt ediciliği bilgileri oluşturmaktadır.
Kişisel Bilgiler Formu
Öğrenciler ve öğrenci ailesi hakkında bilgi edinmek
amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu formda
öğrencilerin
cinsiyeti,
okul
öncesi
eğitim
alıp
almadığı,
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öğrencilerin doğum sırası ve öğrencilerin babanın öğrenim
durumu, annenin öğrenim durumu, ailenin oturduğu evin kira mı
kendilerine mi ait olduğunu belirtmeleri istenmiştir
Gözlem Formu
Gözlem; Belli bir olay, nesne, insan, yer, durumla ilgili
bilgi toplamak için belirli hedeflere bağlı bir bakış ve dinleyiştir.
Gözlemde gözlenen kendi doğal ortamında olmalıdır (Şişman,
2013). Bu çalışmada araştırmacı tarafından son başarı testini
desteklemek amaçlı kazanımlara yönelik bir gözlem formu
geliştirilmiştir. Bu gözlem formu 3 farklı öğretim elemanı ve 5
sınıf öğretmenine uzman görüşü alınmak üzere sunulmuş, görüşler
alınarak gözlem formuna son hali verilmiştir
Başarı Testi
Test geliştirme sürecinde gerçek uygulamada ortaya çıkabilecek
sorunları önceden belirlemek ve önlemini almak, eksiklikleri
gidermek, aksaklıkları tespit etmek amacıyla ön uygulama
yapmıştır. Ön uygulama birinci sınıf öğrencileri okuma yazma
bilmediğinden iki ilkokulun 2.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.
Bu başarı testinin 1 sorusu 5 maddeden oluşan doğru- yanlış, 1
sorusu 5 maddeden oluşan eşleştirme, 14 sorusu çoktan seçmeli
olarak hazırlanmıştır. Başarı testi ön uygulamada 81 öğrenciye
uygulanmıştır. Böylece ön uygulamada elde edilen izlenimler
gerçek uygulamaya ışık tutmuştur. Başarı testinin ne kadar sürede
gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında fikir edinilmiş, gerçek
uygulamada
nelerin
üzerinde
durulması
gerektiği
önceden
saptanmıştır.
Güvenirlik
Çoktan seçmeli testlerde 10-15 arası maddeden oluşan testler için
KR-20 değeri 0.50 yeterli iken, 50 madde üzerinde oluşan
testlerde KR-20 değerinin en az 0.84 olmalıdır (Tan ve Erdoğan,
2001). Yapılan istatistiki çözümlemeler sonucunda; madde güçlük
indeksleri, madde ayırıcılık indeksleri, testin ortalaması, standart
sapması ve güvenirlik katsayısı (KR–20) hesaplanmıştır. Testin
KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Başarı
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testinin 19 maddeden oluştuğu göz alındığında başarı testinin
güvenilir olduğu söylenebilir.
Madde güçlüğü, başarı testleri gibi bilgi ve becerilerin ölçüldüğü
testlerin yer alan maddelerin doğru cevaplanma oranını gösterir.
Madde güçlüklerinin 0,50 civarında olması beklenir (Büyüköztürk
ve vd., 2012). Bir testteki maddelerin her birinin güçlük düzeyi
farklı olsa da bunların ortalaması alınarak bulunacak olan testin
ortalama güçlülüğünün 0,50 civarında olması arzu edilen bir
durumdur (Çepni ve vd., 2008). Ölçme amaçlı bir testin madde
güçlük indeksleri 0,30 ile 0,80 sınırı içerisinde kalmalıdır (Çepni
ve Akyıldız, 2009). Bununla birlikte testlerde göreceli olarak
kolay ve zor olan maddelere de yer verilebilir (Büyüköztürk ve
vd., 2012). Testteki maddelerin güçlük düzeyleri bu sınırın
dışında olan maddeler testen çıkarılmıştır.
Madde ayırt ediciliği, maddelerin ölçülen özellikle ilgili olarak
bireyleri ne derece ayırt ettiğini gösterir. Testin ölçmeye
amaçladığı özelliğe yüksek düzeyde sahip olan bireylerle, düşük
düzeyde sahip olan bireyleri ayırt etme gücüdür. Madde ayırt
edicilik indeksinin yorumlanmasında şu ölçütler kullanılabilir
(Büyüköztürk ve vd., 2012). Ayırt edicilik indeksi sıfır veya
negatif olan maddeler teste dâhil edilemez. Ayırt edicilik indeksi
(0,40) veya daha yüksek bir değerde ise madde çok iyi,
düzeltilmesi gerekmez; (0,30)-(0,40) arasında ise iyi, düzeltilmesi
gerekmez; (0,20)-(0,30) arasında ise madde zorunlu hallerde
aynen kullanılabilir veya değiştirilebilir; (0,20)’den daha küçük
bir
değerde
ise
madde
kullanılmamalıdır
veya
yeniden
düzenlenmelidir (Turgut, 1992). Geliştirilen testte
madde
güçlüğü 0,30’un altında olan maddeler testten çıkarılmıştır.
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Tablo 1. Başarı Testinin Madde Güçlüğü ve Ayırt Ediciliği
Sorular

Madde
Güçlüğü

S1.1
S1.2
S1.3**
S1.4
S1.5
S2.1**
S2.2**
S2.3
S2.4
S2.5
S3.
S4.

0,77
0,75
0,81
0,70
0,72
0,90
0,90
0,70
0,79
0,72
0,79
0,75

Madde
Ayırt
Ediciliği
0,36
0,31
0,18
0,50
0,45
0,18
0,18
0,59
0,31
0,54
0,40
0,40

Sorular

Madde
Güçlüğü

S5.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10.
S11.**
S12.
S13.**
S14.
S15.
S16.

0,65
0,61
0,79
0,84
0,77
0,65
0,70
0,79
0,97
0,79
0,75
0,70

Madde
Ayırt
Ediciliği
0,50
0,40
0,40
0,22
0,45
0,50
0,13
0,31
0,04
0,40
0,05
0,59

Tablo: 3.1.’e bakıldığında; S8.= p değeri 0,84 olup kolay bir
soruya
yer
verilmiştir.
Testin
madde
ayırt
ediciliği
incelendiğinde; ayırt edicilik değeri 0.20 altında olan S1.3= 0.18,
S2.1= 0.18, S2.2 = 0.18, S11.= 0.13 ve S13.=0.04 beş tane soru
testten atılmıştır. Ayrıca S8.= 0.22 sorusu düzeltme yapılarak
testte kullanılmıştır. Diğer soruların p= 0.30 ve üzerinde
olduğundan
aynen
değiştirilmeden
kullanılmasına
karar
verilmiştir.
Geçerlilik
Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi
bir özellik karıştırmadan doğru olarak ölçebilmesidir. Bu durum,
ölçme aracının ölçülmek istenen özelliklerin tamamını ölçüp,
ölçme konusu olmayan özelliklerin ölçüm işlemine karışmasını
engelleyebilme gücü olarak görülebilir (Şişman, 2013). Bir
ölçmenin geçerli sayılabilmesinin ilk koşulu, onun güvenilir
olmasıdır. Başarı testleri için konu, davranış karşılaştırmasını
içeren belirtke tablosunu hazırlamak, bu konuda önemli ipuçları
verir. Kapsam geçerliliğini incelemede kullanılan mantıksal
yollardan biri uzman görüşüne başvurmaktır (Büyüköztürk ve vd.,
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2012). Geliştirilen başarı testi için 2 alan eğitimi uzmanının ve 3
sınıf öğretmeninin görüşleri alınarak kapsam geçerliliğine destek
sağlanmıştır. Alınan geri dönütlere göre gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
Verilerin Analizi
İstatistiksel
çözümlemelere
geçmeden
önce,
demografik
değişkenler gruplandırılmış ardından uygulanan ölçekler (Gözlem
Formu ve Başarı Testi) puanlanmıştır. Daha sonra elde edilen
verilerin
istatistiksel
çözümlemeleri
bilgisayar
ortamında
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, araştırma grubunu oluşturan
öğrencilerin demografik özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde
dağılımları çıkarılmış, sonra gözlem formu ve başarı testi için
toplam değerleri saptanmıştır. Örneklem içerisinde veriler normal
dağılım özelliği göstermediği için parametrik olmayan analiz
teknikleri kullanılmıştır. Bu bağlamda;
Deney grubunu ve kontrol grubunu oluşturan öğrenciler için ayrı
ayrı, başarı testi ve gözlem formu toplam puanları ve alt
boyutlarının son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla deney ve kontrol grubu, cinsiyet,
okul öncesi eğitim alma durumu ve ailenin oturduğu evin durumu
gibi iki kategorili değişkenler için Mann Whitney U Testi, anne
eğitim durumu, baba eğitim durumu ve öğrencilerin doğum sırası
gibi ikiden fazla kategori içeren değişkenlerde gruplar arasındaki
farklılığın incelenmesi için Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin
akademik başarısına etkisini incelemek üzere araştırmanın alt
amaçlarına ilişkin istatiksel analizler sonucu ortaya çıkmış
bulgular ve yorumlar yer almaktadır.
Birinci Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
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Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı
testi
ortalamaları
“Mann
Whitney
U
Testi”
ile
karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 2. Gözlem Formu ve Başarı Testi Son Test Sonuç Analiz
Tablosu
Deney/Kontrol
Deney
Gözlem
Formu
Kontrol
Puanı
Başarı
Testi Puanı

Deney
Kontrol

N
18
20
18
20

X
95,4

Ss

Mann Wp
U

5,4

87,0

11,4

87,7
3
73,4
1

11,2
7
14,7
2

104

0,0
26

81

0,0
03

Deney grubunun gözlem formu ortalaması (X=95,4) iken kontrol
grubunun gözlem formu ortalaması (x=87) olup bu ortalamalar
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).. Deney
grubunun başarı testi ortalaması (x=87,73) iken, kontrol grubunun
başarı testi ortalaması (x=73,41) dir. Bu ortalamalar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Deney grubunun
başarı ortalaması kontrol grubunun başarı ortalamasından anlamlı
derecede daha yüksektir. Başka bir deyişle matematik dersinde
oyunla
öğretim
yöntemi
geleneksel
öğretim
yöntemlerinde
matematik kazanımların öğrenilmesinde daha etkili olmuştur.
İkinci Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında cinsiyete ilişkin anlamlı bir fark var mıdır?”
Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı testi ortalamaları cinsiyet açısından “Mann Whitney U
Testi” ile karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
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Tablo 3. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Cinsiyet
Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Deney grubu cinsiyet
Gözlem Formu
Kız
Puanı
Erkek
Başarı
Testi Kız
Puanı
Erkek

N

X

Ss

8
10
8
10

95,4
95,4
84,9
90,0

4,7
6,2
13,9
8,8

Mann
W- U

p

43,5

0,762

47,5

0,515

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
cinsiyete göre ortalama puanlar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu
ortalamaların karşılaştırılması için yapılan Mann Whitney U testi
sonuçlarına göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur (p>0,05). Deney grubunda kızlar ve erkekler arasında
başarı testi ve gözlem formu puanı açısından fark yoktur. Bu
bulgu doğrultusunda deney grubunda yer alan kızların ve
erkeklerin son-test ölçümlerinde akademik başarılarının benzer
düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Üçüncü Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney
sonrası
arasında
fark var

ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
okul öncesi eğitim alıp almadığına ilişkin anlamlı bir
mıdır?”

Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı
testi
ortalamaları
“Mann
Whitney
U
Testi”
ile
karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.
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Tablo 4. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Okul Öncesi
Eğitim Durumu Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Deney Grubu
öncesi eğitim
Gözlem
Formu Puanı
Başarı Testi
Puanı

okul
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

X

Ss

15
3
15
3

95,5
95,0
88,8
82,4

5,6
5,6
11,1
13,2

Mann
W-U

p

20,500 0,824
14,5

0,360

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
okul öncesi eğitim alma durumuna göre ortalama puanlar
yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu ortalamaların karşılaştırılması
için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney
grubunda okul öncesi eğitim alanlar ile almayanlar arasında başarı
testi ve gözlem formu puanı açısından fark yoktur. Bu bulgu
doğrultusunda deney grubunun okul öncesi eğitim alanlarla ve
okul öncesi eğitim almayanların son-test ölçümlerinde akademik
başarılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Dördüncü Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında öğrencinin doğum sırasına ilişkin anlamlı bir fark var
mıdır?”
Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı
testi
ortalamaları
“Kruskal
Wallis
H
Testi”
ile
karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.
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Tablo 5. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Doğum
Sırası Değişkeni Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Deney Grubu Doğum
Sırası
1
Gözlem
2
Formu
3
Puanı
Total
1
Başarı
2
Testi
3
Puanı
Total

N

X

Ss

4
6
8
18
4
6
8
18

96,75
96,67
93,75
95,39
90,78
87,70
86,18
87,71

5,25
3,93
6,58
5,44
10,87
13,17
11,23
11,27

KW

p

1,348

0,51

1,035

0,596

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
doğum
sırasına
göre
ortalama
puanlar
yukarıdaki
tabloda
verilmiştir.
Bu
ortalamaların
karşılaştırılması
için
yapılan
Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney grubunda doğum
sırasına göre başarı ve gözlem formu puanı açısından fark yoktur.
Bu bulgu doğrultusunda deney grubunun doğum sırasına göre sontest ölçümlerinde akademik başarılarının benzer düzeyde olduğu
belirlenmiştir.
Beşinci Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında ailenin eğitim düzeyine ilişkin anlamlı bir fark var
mıdır?”
A: Anne eğitimine göre;
B:Baba eğitimine göre;
Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı
testi
ortalamaları
“Kruskal
Wallis
H
Testi”
ile
karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.

22

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

Tablo 6. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Anne Eğitim
Durumu Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Anne
N

Eğitim

Durumu

İlkokul
Mezunu
Gözlem Ortaokul
Formu
Mezunu
Puanı
Lise Mezunu
Total
İlkokul
Mezunu
Başarı
Ortaokul
Testi
Mezunu
Puanı
Lise Mezunu
Total

X

Ss

13

95,3

2

100,0 0,0

2
18

90,5
95,4

13,4
5,4

13

84,6

11,7

3

98,2

3,1

2
18

92,1
87,7

3,7
11,3

KW

p

4,4
2,987

0,394

5,103

0,078

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
anne eğitim durumuna göre ortalama puanlar yukarıdaki tabloda
verilmiştir.
Bu
ortalamaların
karşılaştırılması
için
yapılan
Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney grubunda anne
eğitim durumlarına göre başarı testi ve gözlem formu puanı
açısından fark yoktur. Bu bulgu doğrultusunda deney grubunun
anne eğitim durumuna göre son-test ölçümlerinde akademik
başarılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 7. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Baba Eğitim
Durumu Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Baba
Durumu

Gözlem
Formu
Puanı

Eğitim
İlkokul
Mezunu
Ortaokul
Mezunu

N
6
6

Lise Mezunu 6
Total

18

İlkokul
6
Mezunu
Ortaokul
Başarı
6
Mezunu
Testi
Puanı Lise Mezunu 6
Total

18

X

Ss

92,
17
95,
33
98,
67
95,
39
88,
58
85,
08
89,
45
87,
71

6,7
9
4,8
0
2,4
2
5,4
4
11,
25
13,
50
10,
52
11,
27

KW

p

4,87
1

0,08
8

0,61
2

0,73
7

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
baba eğitim durumuna göre ortalama puanlar yukarıdaki tabloda
verilmiştir.
Bu
ortalamaların
karşılaştırılması
için
yapılan
Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney grubunda baba
eğitim durumlarına göre başarı testi ve gözlem formu puanı
açısından fark yoktur. Bu bulgu doğrultusunda deney grubunun
baba eğitim durumuna göre son-test ölçümlerinde akademik
başarılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Altıncı Alt Amaca İlişkin Bulgular
“Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama
sonrası
gerçekleştirilen
son-test
akademik
başarı
puanları
arasında ailenin oturduğu evin kendilerine ait olup olmadığına
ilişkin anlamlı bir fark var mıdır?”
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Deney ve kontrol grupları gözlem formu puanı ortalamaları ve
başarı
testi
ortalamaları
“Mann
Whitney
U
Testi”
ile
karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.

Tablo 8. Gözlem Formu ve Başarı Testi Sonuçlarının Ev Durumu
Değişkeni Analiz Tablosu (Deney Grubu)
Evin durumu
Kira
Gözlem
Kendisin
Formu
e ait
Puanı
Total
Başar Kira
Kendisin
ı
Testi e ait
Puanı Total

N
5

X
94,8

Ss
4,1

13

95,6

6,0

18
5

95,4
87,4

5,4
8,8

13

87,8

12,4

18

87,9

10,3

Wann
W-U
41,5

37

p
0,38
7

0,703

Deney grubunda gözlem formu ve başarı testi puanlarına ilişkin
oturduğu evin durumuna göre ortalama puanlar yukarıdaki tabloda
verilmiştir. Bu ortalamaların karşılaştırılması için yapılan Mann
Whitney U testi sonuçlarına göre puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney grubunda evin durumuna
göre başarı testi ve gözlem formu puanı açısından fark yoktur. Bu
bulgu doğrultusunda deney grubunun öğrenci ailesinin oturduğu
evin durumuna göre son-test ölçümlerinde akademik başarılarının
benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgu ve yorumlara dayanarak
ortaya çıkan sonuçlara, tartışmalara ve konu ile ilgilenen tüm
araştırmacı ve eğitimciler için önerilere yer verilmiştir.
Birinci Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma
İlkokul 1. sınıf matematik dersinde öğrencilerin akademik
başarısına deney grubuna uygulanan oyunla öğretim yönteminin
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etkisi
ile
kontrol
grubuna
uygulanan
geleneksel
öğretim
yönteminin etkisi arasında deney grubu lehine anlamlı bir
farklılık vardır. Burada deney grubu ile kontrol grubu arasında
anlamlı farklılığın bulunmasından hareketle oyunla öğretim
yönteminin geleneksel öğretim yönteminden daha etkili olduğu
söylenebilir.
Nitekim; Tural (2005) ilköğretim matematik öğretiminde oyun ve
etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisini incelediği
araştırmasında benzer bulgular elde etmiştir. Verilerin analiz
sonuçları erişi düzeyleri ve matematik dersine tutumları arasında
deney grubunun ile kontrol grubunun son test puan ortalamaları
arasında deney grubunun lehine anlamlı farklar olduğunu ortaya
koymuştur. Bu çalışma bizim çalışmamızı destekler niteliktedir.
Ayrıca; Yiğit (2007) ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan deney
grubunda matematik dersini bilgisayar destekli eğitici matematik
oyunları ile işlemiş ve başarıya, kalıcılığa etkisini incelemiştir.
Araştırmanın bulgularına göre deney grubu öğrencileri ile
geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin
son-test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığını
ortaya koymuştur. Bu çalışma bizim çalışmamızı destekler
nitelikte değildir.
Rosas ve vd., (2003) yaptıkları “Nintenda ötesinde: Birinci ve
ikinci sınıf öğrencileri için tasarım ve eğitim video oyunları
değerlendirilmesi” adlı çalışmada deney grubu (EG), iç kontrol
grubu
(IC),
harici
gruplar
(AT)
arasındaki
farklılıkları
incelemişlerdir. Deney grubu ile iç kontrol grupları arasında
anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
öğretmen raporları ve gözlemleri eğitim video oyunlarının
öğrenmeyi
teşvik
etmekte
yararlı
olabileceği
sonucuna
ulaşmışlardır.
Matematik
derslerinde
öğretmenler
oyunlara
yer
vererek
öğrencilerin derste görev ve sorumluluk almasını sağlayabilir.
Öğrencilerin görev ve sorumluk alması ile sınıf disiplin sorunları
en aza indirgenebilir. Aynı zamanda matematik derslerinde oyun
etkinliklerine yer vermek öğrencileri üst düzey düşünmeye ve
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araştırmaya yönlendirebilir. Öğrenciler oyun içerisinde sürekli
düşünme faaliyeti içerisinde olmaları zihinsel yeteneklerinin
gelişmesine yardımcı olabilir. Çocukların hayatı ve hayatın
kurallarını öğrenebilecekleri, matematik dersi ile yaşam arasında
bağ
kurulabileceği,
bütün
duyu
organlarını
kullandıkları
etkinliklerin
oyunlar
olduğu
söylenebilir.
Bundan
dolayı
öğretmenler matematik derslerinde oyunlara yer vermelidir.
Öğretmenler matematik dersinde bütün kazanımlara yönelik
oyunlar bulamıyor ise yaratıcılıklarını kullanarak matematik
etkinliklerini ve kazanımlarını oyunlaştırabilirler.
İkinci Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası
gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında
cinsiyete ilişkin akademik başarılarına bakıldığında hem deney
grubunda hem de kontrol grubunda yer alan öğrencilerin akademik
başarıları
arasında
anlamlı
bir
farklılık
bulunamamıştır.
Matematik dersinde öğrenme etkinlikleri yapılırken, cinsiyetin
öğrencilerin
akademik
başarılarını
etkilemediği
sonucuna
ulaşılmıştır.
Nitekim; Songur (2006) yapmış olduğu çalışmasında harfli
ifadeler
ve
denklemler
konusunun
oyun
ve
bulmacalarla
öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarı düzeylerine etkisini
araştırmıştır. Bu çalışmasında öğrencilerin cinsiyete ilişkin sontest matematik puanları arasında öğrencilerin akademik başarıları,
matematiğe karşı tutumları ve matematik dersindeki kalıcılık
düzeyleri
arasında
anlamlı
farklılık
bulunmadığı
sonucuna
ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonucu bizim çalışmamızla paralellik
göstermektedir.
Ayrıca; Bütüner (2010) yapmış olduğu çalışmasında ilköğretim
matematik öğretiminde şarkı kullanımının bazı değişkenler
üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmasında kız öğrencilerin
matematik dersinde şarkı kullanımının başarılarını geliştirmede
önemli bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç bizim
çalışmamızla paralellik göstermemektedir. Erkek öğrencilerin
matematik başarılarını geliştirmede önemli bir etkisinin olmadığı
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sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada cinsiyetler arasında farklılıklar
bulunmuştur.
Fennema (1974) yaptığı; Bir gözden, matematik öğrenme ve
cinsiyetler adlı araştırmasında matematik başarısında erkek
çocuğun kız çocuktan üstün olduğu fikrinin doğru olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca ilkokul yıllarında kız ve erkek
çocukların matematik başarılarında anlamlı bir farklılık olmadığı
sonucuna ulaşmıştır.
Üçüncü Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası
gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında okul
öncesi eğitim alıp almadığına ilişkin hem deney grubunda hem de
kontrol grubunda anlamlı farklılık bulunamamıştır. Matematik
dersinde okul öncesi eğitim almak ya da okul öncesi eğitim
almamak öğrencilerin akademik başarısını etkilemediği sonucuna
ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitim alıp almama durumuna göre
matematik dersinde akademik başarının anlamlı bir farklılık
göstermemesi örneklemin küçük olması ile izah edilebilir.
Nitekim; Ergün (2003)’ te okul öncesi eğitim alan ve almayan
ilköğretim birinci sınıf çocuklarının matematik yeteneklerini ve
başarılarını araştırmıştır. Bu araştırmanın sonucunda okul öncesi
eğitim alan öğrencilerin, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere
göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda okul öncesi eğitime önem verilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu çalışma bizim çalışmamızı destekler nitelikte
değildir.
Kamii (2003) “Soryy!” adlı oyunu birinci sınıf öğrencilerine
uygulamıştır.
Japonyada
beş
altı
yaş
grubunu
eğiten
12
eğitimciden oluşan bir grup “Soryy!” oyununu matematik dersinde
anaokulu öğrencilerine uygulamıştır. Bu çalışmaların sonunda
eğitimciler oyunun matematik zorlukları azaltarak, öğrencilerin
kurabileceği diğer mantıksal-matematiksel ilişkileri artırdığını
bulmuşlar. Ayrıca eğitimciler öğrencilerin ileride cebir ve
geometriye yardımcı olabilecek matematiksel bilgileri daha kolay
öğrenebilecekleri sonucuna varmışlar (Akt: Biriktir, 2008).

28

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

Klein
(2007) Brezilya’da okul öncesi adlı çalışmasında okul
öncesi eğitim alan ve kreşe giden öğrencilerin 4. sınıf ve daha
sonrasın matematik performansında okul eğitim alan ve kreşe
giden öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
varmıştır.
Öğretmenler ve veliler, matematik dersinde öğrencilerin okul
öncesi eğitim alıp almadığına bakmak yerine öğrencilerin
hazırbulunuşluk
seviyelerini
artırıcı
çalışmalar
yaparak,
gelişimlerini destekleyebilirler.
Dördüncü Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası
gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında
öğrencinin doğum sırasına göre hem deney grubunda hem de
kontrol grubunda anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Matematik
dersinde
öğrencinin
doğum
sırasının
akademik
başarısını
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Nitekim; Erci ve Özel (1994) yaptığı aile ortamı ve kurum
bakımında olan ilkokul çağı çocuklarının okul başarı durumlarının
karşılaştırılması çalışmasında öğrencilerin okul başarına doğum
sırasının etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma bizim
çalışmamızı destekler niteliktedir.
Çocuğun ailedeki doğuş sırası da gelişimini etkileyen faktördür
(Senemoğlu, 2012). Büyük kardeşlerin deneyimleri, yaşantıları,
tutumları küçük çocukların gelişimlerini olumlu ve olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Küçük çocuklar genelde büyük kardeşleri
taklit ederler. Küçükler abileri gibi olmak isterler. Büyük
çocuklar, küçük çocuklar üzerinde baskıda oluşturabilirler. Büyük
kardeşlerin tutumları ve tavırları küçük çocukların beden ve ruh
sağlığı üzerinde etki yaptığı düşünülmektedir. Bu etkilerin ise
çocukların matematik dersindeki akademik başarılarını olumlu ve
olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.
Beşinci Alt Probleme Yönelik Sonuç ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası
gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında
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annenin ve babanın eğitim düzeyine ilişkin anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Matematik dersinde annenin ve babanın eğitim
düzeyinin öğrencilerin akademik başarısını etkilemediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Nitekim;
Çetin
(2009)
yeni
ilköğretim
programı
(2005)
uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin özyeterliliklerine etkisini araştırmıştır. Bu çalışmanın sonucunda
yeni
ilköğretim
programı
uygulamalarının
öğrencilerin
özyeterlilik düzeyine etkisinin anne ve babaların eğitim durumlarına
göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Bu
çalışma bizim çalışmamızı destekler niteliktedir.
Çelenk (2003) yaptığı öğrencinin okul başarısı üzerinde aile
faktörünün oynadığı rolü konu alan bir çalışmasında şu sonuçlara
ulaşmıştır;
1. Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan
ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksektir.
2. Aile bakım, şefkat ve korumasının okul başarısının
yükselmesinde önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.
3. Koruyucu aile yanında kalan çocukların, eğer uygun şefkat
ve kurumu sağlandığı takdirde başarılarının yüksek olduğu
görülmüştür.
4. Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği sağlayarak
düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna
eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının
daha da yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okulda yapılanları
evde anne ve babalar tarafından da desteklenmediği sürece okul
eğitiminde başarıya ulaşmak olası değildir (Şimşek ve Tanaydın,
2001). Öğrenci ailelerinin yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı,
sertliği, sevgisizliği ya da aşırı ilgisi gibi durumlar öğrencilerin
ders çalışmaktan soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına
neden olmaktadır (Küçükahmet, 2001).
Satır (1996)’ın yaptığı bir araştırmasında çocuğuna yakın ilgi
gösteren, çocuğunun çalışma ortamını düzenleyen ve planlayan,
çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen, çocuğunun
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başarısızlığında onu çalışırsan başarılı olursun sözleri ile
yüreklendiren anne-babaların çocuklarının akademik başarılarının
yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bütün bu anne ve baba
tutumlarının eğitim düzeyleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Aynı zamanda bu tutumlar öğrencilerin matematik dersinde
akademik
başarılarını
olumlu
veya
olumsuz
yönde
etkileyebilecektir.
Bu çalışmada, anne ve babaların eğitim düzeyi yüksek olan aileler
ile eğitim düzeyi düşük aileler arasında fark bulunamaması
ailelerin aynı kültürde yetişmesi ve aynı yerleşim yerinde yaşıyor
olmalarından dolayı olabilir. İnsanlar ne kadar eğitimli olursa
olsun
belli
bir
zamandan
sonra
yaşadığı
çevreye
adapte
olabileceği düşünülmektedir.
Altıncı Alt Probleme Yönelik Sonuç ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin uygulama sonrası
gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında ailenin
oturduğu evin kendilerine ait olup olmadığına ilişkin hem deney
grubunda hem de kontrol grubunda anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Matematik dersinde öğrencilerin oturduğu evin
kendilerine ait olup olmadığı öğrencilerin akademik başarısını
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Nitekim; Beydoğan (1993) yaptığı Sosyo-ekonomik ve kültürel
yönden avantajlı ve dezavantajlı ilkokul son sınıf öğrencilerinin
Türkçe dersi bilimsel hedeflere ulaşma düzeyi çalışmasında sosyoekonomik ve kültürel yönden alt gruplardan yukarı gidildikçe, üst
gruptaki çocukların okuma, konuşma becerileri oldukça yüksek
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çocukların gelişimleri ise bir
bütündür (Şişman, 2013). Çocukların gelişimleri bir bütün ise
okuma
yazma
becerileri
matematik
dersinde
öğrencilerin
matematik
öğrenmelerini
olumlu
ve
olumsuz
yönde
etkileyebilecektir. Bu çalışma bizim çalışmamızı destekler
nitelikte değildir.
Eğitimin maliyetinin bir kısmı devlet tarafından karşılanırken bir
kısmı aileler tarafından karşılanmaktadır. Eğitimin aileler için
maliyeti öğrencilerin okula devam etmesinden kaynaklanan tüm
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harcamaları içerir (Karip, 2012). Eğitimin ailelere dolaylı ve
dolaysız maliyeti vardır. Dolaylı maliyeti yol, beslenme, giyim
gibi yapılan harcamalar iken dolaysız maliyeti parasaldır
(Karakütük, 2001; akt: Özdem, 2012). Bunlar aileler tarafından
öğrenciye
yapılan
harcamalar,
okul
ücretleri,
eğitim
materyallerine harcanan para, özel dersane ve özel ders için
harcanan paralardır (Şişman, 2013). Aileler bir yandan eğitime
önem verirken, diğer yandan eğitimin maliyetini değerlendirmek
durumundadır. Yoksul aileler okul ücretlerinin, ders kitaplarının,
okul giysilerinin ve diğer materyallerin maliyetini karşılamakta
güçlük çekerler (Psacharopoulos ve Woodhall, 1986; akt: Karip,
2012). Öğrencilerin evlerinin kira olması sosyo-ekonomik düzeyin
düşük olmasına neden olmaktadır. Aynı zaman eğitim gibi diğer
giderleri kısıtlamaktadır. Bu durumda ailelerin öğrencilerin
eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekeceği düşünülmektedir
(Çelenk, 2003). Ekonomik düzeyi düşük ailelerin öğrencileri
eğitimde fırsat ve olanaklardan yararlanma konusunda ekonomik
düzeyi yüksek ailelerin öğrencilerinden daha az yararlanacaktır
(Karip, 2012). Bu durumun öğrencilerin akademik başarısını
olumsuz yönde etkileyebileceğidir.
Bu alt amaçlardan birinci alt amacın anlamlı çıkması diğer alt
amaçların anlamlı çıkmaması aslında oyunun ne kadar güçlü bir
yöntem olduğunu ispatlıyor. Öğrencinin cinsiyeti, öğrencinin okul
öncesi eğitim alıp almadığı, çocukların doğum sırası, anne ve
baba eğitim durumu, ailenin sosyo-ekonomik durumu ne olursa
olsun; oyun tüm çocuklara iyi geliyor.

ÖNERİLER
1. Okul bahçelerine öğrencilerin
geliştirici oyun alanları düzenlenebilir.

matematik

becerilerini

2. Velilere yönelik olarak çocuk oyunlarının önemi hakkında
bilgilendirmeler yapılarak velilerin oyun kullanımına evde yer
verebilmeleri teşvik edilebilir.
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3. İlkokulda öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olmasından
dolayı öğrenciler çabuk sıkılabilmektedir. Müfredat programı
hafifletilerek öğretmenlerin oyunlara yer vermesi için daha esnek
hale getirilebilir.
4.İlkokulda
matematik
derslerinde
öğretmenler
yaratıcılıklarını kullanarak bütün kazanımları oyunlaştırabilirler.
5. Bu araştırma ilkokul 1. Sınıf matematik dersinde oyunla
öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi
araştırılmıştır. Bu çalışmaya benzer deneysel çalışmalar ilkokul
2., 3., 4. sınıflarında her sınıf düzeyinde yapılabilir.
6. Bu çalışma yapılırken matematik dersinde 10 tane kazanım
belirlenmiş, bu kazanımlar üzerinden oyunlarla öğretiminin
matematik dersinde akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu
çalışmaya benzer çalışmalar genişletilerek ve çeşitlendirilerek
yapılabilir.
7. Bu çalışmada ilkokul 1. Sınıf matematik dersinde oyunla
öğretim yöntemi uygulandığında okul öncesi eğitimin akademik
başarısını etkilemediği yönünde bir sonucuna ulaşılmıştır. Genel
olarak okul öncesi eğitimin olumlu etki edeceği düşünmekte
olduğundan hareketle, okul öncesi eğitimde matematik dersinde
oyunların öğrencilerin akademik başarısına etkisi araştırılabilir.
8. Bu çalışmada çocukların doğum sırasının matematik
dersinde akademik başarıyı etkilemediği yönündedir. Matematik
ve diğer derslerde doğum sırasının akademik başarıyı etkileyip,
etkilemediği daha geniş ve ayrıntılı olarak araştırılabilir.
8. Bu araştırmanın örneklemini 38 öğrenci oluşturmaktadır.
Bundan sonraki benzer çalışmalar daha büyük örneklem üzerinde
yapılabilir.
9. Bu çalışmada grubunda tek çocuk olan bir tane öğrenci
bulunmaktadır. Bu sebeple tek çocukların matematik başarısı
durumları yeterli şekilde değerlendirilememiştir. Bundan sonra
yapılacak
çalışmalarda
tek
kardeşlerin
matematik
dersinde
akademik başarıları araştırılabilir.
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Özet
Günümüzde eğitim gören bireylerin yüksek başarılı olmaları
yetmemektedir. Birey, toplum ve doğa kavramlarını bir arada ele
alınırken, çocukların yaşam becerilerini ve kişisel niteliklerini
geliştirme noktasında çevre bilinci geliştirme ve çevresindeki
kaynakları
etkili
kullanma
becerisi
önem
kazanmaktadır.
Çocuklar, yaşadıkları çevre ile bütün olduklarını fark ederek daha
duyarlı
olmaktadırlar.
Çevre
konusuna
önem
veren
çevre
konularını bilen veya bu konuda gerekli eğitimi almış öğretmenler
ile derslerin işlenmesi amaca ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Eğitim aynı zamanda insanın kişiliğini besleme sürecidir.
Dolayısıyla da okul dışında da devam etmesi gerekmektedir. Sosyo
ekonomik statü’leri ne olursa olsun yirmibirinci yüzyılda gelişim
ve değişim kapsamında bireylerin yaşadığı çevreye yalnızca uyum
sağlamakla
kalmayıp,
kendisiyle
birlikte
bu
çevreyi
de
değiştirmesi
gerekmektedir.
Bunun
için,
birey,
çevrenin
sorunlarını, gereksinimlerini bilmeli, çevreye eleştirel gözle
bakabilmelidir. Bu ilke yalnız yer için değil, zaman için de
geçerlidir İnsanlar sosyal ve kültürel çevreleriyle etkileşerek
kendilerini geliştirmektedirler. Eğitim kurumları, değerler ve
becerilerle
ilgili
bilinci
oluşturmak
zorundadır.
Bilgiyi
ezberlemekten çok onu kullanmak ön plandadır. Bu çalışmayla,
çocukların yaşadıkları çevre ile bütün olduklarını fark ederek
mevcut çevre bilinci ve duyarlılığının saptanması amaçlanmıştır.
Bu araştırmaya, 2010-2012 eğitim öğretim döneminde 4, 5, 6 ve 7.
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sınıflara devam eden 2000 öğrenci, ayrıca 50 öğretmen, 162
öğrenci ailesi dahil edilmiştir. Tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır.
Sosyo
ekonomik
statü
ve
sınıf
düzeyi, cinsiyet değişkenleri ele alınmıştır. Veri toplama aracı
olarak, araştırmacı tarafından önceden hazırlanan ve geçerliği
güvenirliği test edilen ölçek ve anketler kullanılmıştır. Bunlar;
Davranış Belirleme Testi, Öğrenci Ailelerine Yönelik Ölçme
Aracıdır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin bilgisayara
girilmesi ve analizi sürecinde SPSS programı, Excel programı
kullanılmıştır.
Verilerin
analizinde;
Frekans
Tabloları,
Korelasyon analiz, Ki-kare Testi Yardımıyla Bağımsızlık Analizi
(Chi-square), Testi kullanılmıştır. Ayrıca tek yönlü varyans
analizi
ile
Bağımsız
örneklemli
t
testi,
faktör
analizi
yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çocuklar, Çevre, Çevre Duyarlılığı,

Aileler

Abstract
In today’s day, it is not enough to have individuals trained to be
high achievers. When discussing concepts like Individuals,
society and the environment together, the children's life skills
and personal qualities of improving environmental awareness is
important in the development and effective use of resources
around skills. Children are being more sensitive to their
environment, recognizing that they are one with the environment.
Knowing emphasis on environmental issues, or teachers who are
trained on this subject will contribute to achieving the objectives
of the course to be prepared on environmental issues. Education
is also the feeding process of the human personality. Therefore it
needs to be continued outside the school. Whatever the socioeconomic status of the twenty-first century individuals, they are
supposed not only to adapt to the environment but also to change
the environment while changing themselves. For this, individuals
should know about the problems and needs of the environment,
and should be able to look critically into the environment. This
principle is not for the place to be alone, but it is also for the
time.
People develop themselves interacting in social and
cultural environments. Educational institutions need to create
awareness on values and skills. Use of information rather than
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memorizing it should be more important. In this study,
recognizing that they are all one with the environment, it is aimed
to determine the current environmental awareness and sensitivity
of children. This research was done during 2010-2012 academic
year with 2000 4th., 5th., 6th. and 7th. grade students, as well as
50 teachers, and 162 families were included. This is a descriptive
study where a qualitative method is used. Socio -economic status,
grade level, and gender are taken into consideration as variables.
Scales and questionnaires are prepared in advance by researchers
as he data collection tools and their reliability and validity has
been calculated beforehand. They are Behavior Prediction Test
and Family Assessment Tool. Entering the quantitative data into
computer and analyzing them, SPSS and excel programs were
used. In the analysis of data; Frequency Tables, correlation
analysis, Chi-square test of independence Aided Analysis (Chisquare) test were used. In addition, one-way analysis of variance
with independent sample t test, factor analysis were conducted.
Keywords:
Families

Children,

Environment,

Environmental

awareness,
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Giriş

Günümüzde eğitim gören bireylerin yüksek başarılı olmaları
yetmemektedir.
Sosyal
yaşam
becerisi
gelişmiş
bireyler
yetiştirmek eğitimin görevidir. Bu noktada tanılama sistemi ve
testler ile belirlenecek özel eğitim programları, öğretme stillerine
dayalı kişiye özel eğitim programları tanıtılmalıdır. Özellikle
aileler bilgilendirilmelidir. Böyle bir eğitim düzeni içinde
öğretmen özellikle de ilkokul öğretmeni, bireylerin yaşamları
boyunca unutamadıkları örnek bir kişi konumundadır. Onların tüm
öğrencilerine eşit davranmaları, özgüvenli, kişilikli olmaları
beklenir. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerini yüreklendirip
destekleyecek coşkulu bir öğretmene ihtiyaç vardır. Öğretmen
aynı zamanda öğrencilerine yol gösteren, onları katılımcı bir
anlayışla yetiştiren bir önder konumundaki kişi olarak aktif
öğretim ve eğitim metotlarını kullanan, kişilik gelişimi konusunda
bilgili olma gibi nitelikleri taşıması önemlidir.
Öğrencinin öğrenme ortamı; onun dikkatini ve edineceği
bilgilerin kalitesini etkileyen önemli bir ögedir. Bu bağlamda
okulun çok fazla yatırım gerekmeyen anca bilinçli olarak
düzenlenmiş mekanlarla donatılması gerekir. Bununla birlikte
zaman yönetimi, bireye hem planlama alışkanlığı kazandıracak
hem de bir farkındalık bilinci yaratacaktır.
Eğitim kurumları, değerler ve becerilerle ilgili bilinci oluşturmak
zorundadır.
Bilgiyi
ezberlemekten
çok
onu
kullanmak
ön
plandadır. Değer; grup ya da toplumun kendi varlık, işleyiş, birlik
ve devamını sağlamak için çoğunluğun kabul ettiği temel anlam
kalıplarıdır. Sosyal kontrol ve denetim aracı olan değerler iyi
insan, iyi vatandaş olma eğitimi açısından ele alınmalıdır.
Dürüstlük, sevgi saygı, yardımseverlik, adil olma, hoşgörü,
farklılığa saygı, barış değerlerinin önemi vurgulanmalıdır.
Değerler sevgiyle birleşirse eyleme dönüşür. Çocuklar, temel
güven
duygusu
oluştukça
bireyselleşirler
ve
kendi
değer
yargılarını oluştururlar. Birey, toplum ve doğa kavramları bir
arada ele alınırken, çocukların yaşam becerilerini ve kişisel
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niteliklerini geliştirme noktasında çevre bilinci geliştirme ve
çevresindeki
kaynakları
etkili
kullanma
becerisi
önem
kazanmaktadır. Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre
bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek
bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması,
doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faliyetlere
aktif olarak katılımın
Çocuklar yaşadıkları çevre ile bütün olduklarını fark ederek
daha duyarlı olmalıdır. Çevre konusuna önem veren çevre
konularını bilen veya bu konuda gerekli eğitimi almış öğretmenler
ile derslerin işlenmesi amaca ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Toplumun, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitiminde görev
alacak öğretmenler disiplinlerarası bir eğitim ile yetiştirilmelidir.
Okullar bulundukları toplumların birer parçasıdırlar. Çocuklar da
bu kurumların en önemli katılımcılarıdır. Okulların hedefleriyle
ailelerin hedeflerinin örtüşmesi gerekmektedir. Aksi durumda
başta beklentiler olmak üzere bir çok konuda kazanımlara
ulaşılamayacaktır. Okulların ailelere verdiği dönütler kadar
çocukların, her türlü özellik, ilgi, gereksinimleri de göz önünde
bulundurulmalıdır. Okul- aile işbirliği düzenli, istikrarlı, istekli
ve gönüllü olma esaslarıyla sağlandığında ancak başarılı ve mutlu
bireyler yetiştirilebilir. Okul ile ailenin buluşacağı ortak alan ve
noktaların
yanı
sıra
karşılıklı
yararlılık
ilkesi
de
benimsenmelidir. Okul- aile, bir başka deyişle eğitim aile
ilişkilerine yeni iletişim imkanlarını kullanarak etkili bir duruma
getirmek gerekir.
Eğitim aynı zamanda insanın kişiliğini besleme sürecidir.
Dolayısıyla da okul dışında da devam etmesi gerekmektedir.
Aileler kuralları öğretmekle yükümlüdürler. Anne- baba rehberliği
çocuğu yönlendirmek, özgüvenini artırmak, uyumunu sağlamak
yönünde olmalıdır. Vatandaş
eğitiminde yakın zaman içinde
önemli değişmeler olmuştur.
Bindokuzyüzaltmışlar ve 1970’ler
eşi görülmemiş bir toplumsal karmaşa dönemi yaşanmıştır
(Vietnam, Kenedy suikasti, Martin Luther King suikasti, Chicago,
Detroit
ayaklanmaları,
uyuşturucunun
yaygınlaşması,
kadın
hareketi, etnik azınlıklar, engelliler, çevre koruma hareketi, hızlı
teknolojik gelişmeler gibi). Buna bağlı olarak bu dönemde Sosyal
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Bilgilerin sosyal eleştiri, karar verme ve sosyal hareket olgularını
temel aldığı görülmektedir. 1968’de ABD’de davranışçı yaklaşım
öne çıkmıştır. Bu yaklaşım, bireyselleştirilmiş eğitimi, sadece
doğruların
öğretilmesinden
çok
yüksek
düzeyde
bilgilerin
öğretimi ve öğrenimi, araştırma ve keşif yoluyla öğrenmeyi
içermektedir.
Bu
bağlamda
karar
verme
becerilerinin
geliştirilmesi gündeme gelmiştir (Wloover ,Scott 1989:30).
Robert Lauer’in araştırması, çağdaş insanı tanımlayan
kriterleri ortaya çıkarmıştır. Yeni olana ve yenileşmeye hazır
oluş, geniş çaptaki sorunlar üzerindeki görüşlerini formüle etmek,
görüşlerinde demokratik olma eğilimi, bugün ve özellikle
geleceğe
yönelimlilik,
planlamaya
yönelimli
olmak,
kendi
kaderini kontrol edebilme yeteneğinin var olduğu konusundaki
inanç, başkalarının davranışlarını anlama ve tahmin edebilme
kapasitesi, insan haysiyeti duygusu taşımak, bilim ve teknolojiye
inanç kriterlerinin çağdaşlaşmada önemli olduğu sonucu elde
edilmiştir (Akt.Orhon 2004:130). Kısaca, 21. yüzyılın bilgiyi
üreten ve kullanan donanımlı insanların yetiştirilmesi önemlidir.
Bu bağlamda, Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin yaratıcılık,
eleştirel
düşünme,
karara
katılım,
empati,
hoşgörü,
ekip
çalışmasına yatkınlık, iletişim ve öğrenme becerileri, demokratik
olma gibi beceriler ile sorumluluk, özgüven, farklı düşüncelere
saygı, çevre duyarlılığı gibi değerleri kazanarak çağdaş insan
modeline daha da yaklaşacakları düşünülmektedir.
Bastiani (1989 :84-89) araştırmasında, öğrenci ailelerinin
yardım listelerini okuma-yazma, spor faaliyetleri, bilgisayar
çalışmaları, araç-gereç kullanımı, çocuklarla oyun oynama ve
gezilerde gözetmenlik yapma şeklinde sınıflandırmıştır. Bastiani,
öğrenci ailelerini içeren aktiviteler ile ilgili olarak dile dayalı
oyunlar ve aktiviteleri, çevreyle ilgili oyunlar ve aktiviteleri,
günlük yaşantı ile ilgili aktiviteleri, bir şeyler yapmak, topluluk,
sınıflandırmayı, aile ve yakın çevre tarihi gibi araştırmalar
yapmanın önemini ön plana çıkarmıştır (Akt.Dean 2000:145,148149). Woolever ve Scott’ın (1989:29) araştırmalarında, öğrenmede
aktif öğrenci katılımının, somut nesnelerin kullanımının, çocuğun
gelişimine dair bilgilerin ediniminin, eğitimsel materyallerin ve
öğretim yöntemlerinin bireyselleştirilmesinin, hareket ettirilebilir
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1)
2)
3)
4)
5)

ve
rahat
mobilyaların
kullanımının
ve
farklı
yaşlardaki
öğrencilerden oluşan takımların çalışmalarının eğitim ortamının
sağlıklı olmasında büyük rollere sahip olduğunu ifade etmişlerdir.
Sosyo ekonomik statü’leri ne olursa olsun yirmibirinci
yüzyılda gelişim ve değişim kapsamında bireylerin yaşadığı
çevreye yalnızca uyum sağlamakla kalmayıp, kendisiyle birlikte
bu çevreyi de değiştirmesi gerekmektedir. Bunun için, birey,
çevrenin sorunlarını, gereksinimlerini bilmeli, çevreye eleştirel
gözle bakabilmelidir. Bu ilke yalnız yer için değil, zaman için de
geçerlidir (Nas 2001:230,231).
İnsanlar
sosyal
ve
kültürel
çevreleriyle
etkileşerek
kendilerini
geliştirmektedirler.
Okullar,
eğitim
ve
öğretim
kurumları olarak öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri arasında
ilişki kurularak öğrenme ortamında güdülenmenin arttığı, Sosyal
Bilgiler
dersinin
konularının
günlük
yaşam
ve
olaylarla
ilişkilendirildiği yenilenebilen kurumlar olmak durumundadırlar.
Öğrencilerin duruma uygun yeni planlar yapabilme, alternatifleri
değerlendirebilme,
problemler
ve
sorunlar
üzerinde
farklı
şekillerde düşünebilme, başka insanlarla bildiklerini ve niçin öyle
olduğu hakkında konuşabilme, bildiklerini uygulayabilme, yeni
bilgiler yaratabilme kısaca akıl yürütme ve öğrenme becerisine
sahip olmaları gerekir (Güçlü 1998:53).
Problem durumu,
“
Çocukların
çevre
bilinci
ve
çevre
duyarlılığı
ne
durumdadır?”
Araştırmanın alt problemleri ise;
Bilgi edinimini ve kullanımını etkileyen faktörler içerisinde çevre
bilinci ve duyarlılığının önemi nedir?
Sosyo ekonomik statü’e göre çevre bilinci ve duyarlılığı
değişmekte midir?
Sosyo ekonomik statü’e göre çevre bilinci ve duyarlılığı en çok
hangi faktörlere bağlıdır?
Çevre bilinci ve duyarlılığı sınıf düzeylerine göre değişmekte
midir?
Öğrenci ailelerinin çevre bilinci ve duyarlılığı sınıf düzeylerine
göre değişmekte midir?
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Araştırmanın Amacı;
Eğitim kurumları, değerler ve becerilerle ilgili bilinci oluşturmak
zorundadır.
Bilgiyi
ezberlemekten
çok
onu
kullanmak
ön
plandadır. Birey, toplum ve doğa kavramları bir arada ele
alınırken, çocukların yaşam becerilerini ve kişisel niteliklerini
geliştirme noktasında çevre bilinci geliştirme ve çevresindeki
kaynakları etkili kullanma becerisi önem kazanmaktadır. Çevre
eğitimi;
toplumun
tüm
kesimlerinde
çevre
bilincinin
geliştirilmesi,
çevreye
duyarlı
bireylerin
yetiştirilerek
bu
bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal,
tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faliyetlere aktif
olarak
katılımın
olmasını
hedeflemektedir.
Bu
çalışmayla,
çocukların yaşadıkları çevre ile bütün olduklarını fark ederek
mevcut çevre bilinci ve duyarlılığının saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem; Bu araştırma, betimsel bir çalışmadır. Bilindiği gibi
tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Bu
çalışmada
da,
mevcut
durumun
değerlendirilmesi
amaçlandığından araştırmada kullanılan model tarama modeli
içinde yer almaktadır.
Evren ve örneklem
Araştırmanın
evreni,
ilköğretim
okullarındaki
öğrenciler,
öğretmenler, öğrenci aileleridir. 4., 5., 6. ve 7. sınıflar ve bu
sınıflardaki
öğrenciler
şansa
bağlı
olarak
seçilmiştir.
Bu
bağlamda, araştırmaya, 2010-2012 eğitim öğretim döneminde 4, 5,
6 ve 7. sınıflara devam eden 2000 öğrenci, ayrıca 50 öğretmen,
162 öğrenci ailesi dahil edilmiştir.
Veri toplama aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından
önceden hazırlanan ve geçerliği güvenirliği test edilen ölçek ve
anketler kullanılmıştır. Bunlar; Davranış Belirleme Testi, Öğrenci
Ailelerine Yönelik Ölçme Aracıdır.
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Veri analizi
Araştırmada elde edilen nicel verilerin bilgisayara girilmesi
ve analizi sürecinde
*SPSS programı,
*Excel programı kullanılmıştır.
Yapılan istatistiksel hesaplamalar ve çalışmalar şu şekilde
sıralanabilir:
Frekans Tabloları, Korelasyon analiz, Ki-kare Testi Yardımıyla
Bağımsızlık Analizi (Chi-square), Testi kullanılmıştır. Ayrıca tek
yönlü varyans analizi ile Bağımsız örneklemli t testi, faktör
analizi yapılmıştır.
BULGULAR VE ANALİZ
Bu bölümde çocukların yaşadıkları çevre ile bütün olduklarını
fark ederek mevcut çevre bilinci ve duyarlılığına ilişkin durum ve
görüşler ve bulgular yer almaktadır. Bulgular, araştırmanın alt
problemleri
göz
önüne
alınarak
yorumlanmış
ve
genel
değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikle sosyo ekonomik statüye
göre çocukların çevre bilinci ve duyarlılığı ile ilgili başlık ele
alınmıştır.
Doğan tarafından oluşturulan “ bilgi edinimi ve kullanımı”
yla ilgili dokuz maddeden oluşan davranış belirleme testi
maddelerin yakınlıklarına göre beş madde altında “çevre bilincine
sahip olma, planlama, uzlaşmacı olma, hukuk kurallarından
haberdar olma, paylaşım” olarak toplanmış ve bu beş madde
sonuçları üzerine alt, orta ve üst sosyo ekonomik statü öğrencileri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı, tek değişkenli
varyans analizi kullanılarak incelenmiştir.

48

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

Tablo 1. Sosyo Ekonomik Statü’ye Göre Davranış Belirleme Testi
ANOVA Sonuçları
Kareler Serbesli Ortala
F
Anlaml
toplamı
k
ma
ılık
dereces
düzeyi
i
Çevre
Gruplar
1,555
2
,777 1,871 ,154
bilincine
arası
sahip olma Gruplar
829,99 1997
,416
içi
5
Toplam
831,55 1999
0
Planlama
Gruplar
4,207
2
2,103 13,75 ,000
yapma
arası
2
Gruplar
305,44 1997
,153
içi
9
Toplam
309,65 1999
5
Uzlaşmacı
Gruplar
4,686E
2
2,343E ,053
,948
olma
arası
-02
-02
Gruplar
877,29 1997
,439
içi
5
Toplam
877,34 1999
2
Hukuk
Gruplar
5,626
2
2,813 21,97 ,000
arası
6
kurallarında Gruplar
255,63 1997
,128
n
içi
3
haberdar
Toplam
261,25 1999
olma
9
Paylaşımci
Gruplar
4,280
2
2,140 2,976 ,051
olma
arası
Gruplar
1436,2 1997
,719
içi
07
Toplam
1440,4 1999
87
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Tabloda görüldüğü gibi genel olarak, “planlama, uzlaşmacı
olma, hukuk kurallarından haberdar olma” maddelerinde anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Farklılıkların kaynağı incelendiğinde
“planlama, hukuk kurallarından haberdar olma” maddelerinde alt
sosyo ekonomik statü’in diğerleri ve üst sosyo ekonomik statü’in
diğerleri
arasında
anlamlı
farklılıklar
bulunmaktadır.
Bu
bağlamda
öğretmenler,
bütün
sosyo
ekonomik
statü’lerde
planlama, hukuk kurallarından haberdar olma konularına yönelik
etkinliklere daha çok yer vermek gerekmektedir.
Planlama ile ilgili alt sosyo ekonomik statü ile orta ve üst
sosyo
ekonomik
statü
arasında
farklılık
ortaya
çıkarken
öğrencilerin hukuk kurallarından haberdar olmaları bakımından
alt-üst ve orta-üst sosyo ekonomik statü arasında anlamlı
farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Çevre duyarlılığı ile sorumluluk duyguları birlikte gelişmek
durumundadır. Bireysel, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştiği
bireyler, çevrenin önemli ve korunması gereken bir unsur
olduğunu düşünmektedirler. Ailelerin bu konuda bilinçli olmaları,
öğretmenlerin ek etkinlikler düzenlemeleri çocukların çevreye
karşı olan duyarlılıklarını artırmaktadır. Öğrencilerin bu tür
konularda bilgili olmasında farklı kaynaklara ulaşmaları, ailelerin
bu konuda duyarlı olmaları, öğrencilerin kendilerine güven
duymaları etkili olabilir. Eleştirel düşünme, düşündüklerini
uygulama konusunda sosyo ekonomik statü etkisinden söz
edilebilir. Sosyal Bilgiler dersini veren öğretmenler, öğrenci,
öğrenci aileleri, okul ve çevresiyle uyumlu ve işbirliği yapan
yaratıcı, öz değerlendirme yapan, yenilikçi, iyi iletişim kuran,
sabırlı, düzenli, anlayışlı, adil, eğlendirici, olgun, yüksek
beklentilere sahip bireyler oldukları taktirde etkili vatandaş
yetiştirmede başarılı olabileceklerdir (Tanrıöğen 2005:20).
Yapısalcı öğretim uygulamalarında aktif öğrenme önem
taşımaktadır. Böylelikle öğrenciler kendi anlamlarını kendileri
yaratmaktadırlar. Keşfetme, tartışma yöntemleri ile iyi bir
öğrenme ortamı oluşmaktadır (Güçlü 1998:55). Öğrenme olayının
oluşması için bir ön şart olan komünikasyon süreci, yakın çevre
ile öğrenen arasında ilişki kurularak daha kolay sağlanabilir. Bu
nedenle, yakın çevre ile yeterli düzeyde ilişki kurulduktan sonra
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uzak
çevre
konularına
geçilmelidir.
Öğrenme
ve
öğretme
ortamlarının gerçeklikle bağlantılı olması anlamlı öğrenmenin
gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda tarih derslerinin
müzelerde yapıldığı şehirler vardır. Yaşanılan şehirler hakkında
bilgi edinmek, tarihi görerek öğrenmek öğrenmede kalıcılığı
artırmaktadır.
Okulun bulunduğu çevredeki bitki örtüsü, ormanlar, korular,
makilikler, kar, dolu, kırağı, yağmur gibi yağış türleri, aylara,
mevsimlere göre sıcaklık dağılımı doğal verilerdir. Öğretmen bu
kavramlarla ilgili hedef davranışları kazandırırken çevreden
hareket etmelidir.

Tablo 2. Sınıf Düzeylerine Göre Davranış Belirleme Testi
ANOVA Sonuçları
Kareler SerbeslikOrtalama
F
Anlamlılık
toplamı derecesi
düzeyi
Çevre
Gruplar 1,548
3
,516
1,241
,293
bilincine
arası
sahip
Olma
Gruplar 830,002
1996
,416
içi
Toplam 831,550
1999
Planlama
Gruplar 3,254
3
1,085 7,065
,000
yapma
arası
Gruplar 306,402
1996
,154
içi
Toplam 309,655
1999
Uzlaşmacı
Gruplar 7,992
3
2,664 6,116
,000
olma
arası
Gruplar 869,350
1996
,436
içi
Toplam 877,342
1999
Hukuk
Gruplar 7,395
3
2,465 19,382
,000
kurallarında arası
n
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haberdar
olma
Paylaşımci
olma

Gruplar 253,864
içi
Toplam 261,260
Gruplar 26,371
arası
Gruplar1414,116
içi
Toplam 1440,487

1996

,127

1999
3

8,790

1996

,708

12,407

,000

1999

Toplam dokuz
maddeden oluşan bu davranış belirleme
testinin Genel olarak sınıf düzeyleri arasında çevre bilincine
sahip olma dışında diğer maddeleri arasında 0.05 düzeyinde
farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “çevre bilincine sahip
olma” dışında uzlaşmacı olma ile ilgili 4.-6. sınıf düzeylerinde
anlamlı farklılık vardır. Farklılığın kaynağı incelendiğinde
“uzlaşmacı olma” maddesi dördüncü ve beşinci sınıf düzeyi
arasında anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. “Planlama”
maddesi
ise beşinci sınıfın diğerleri arasında alamlı farklılık
göstermektedir. Dördüncü sınıf ve diğerleri ile 5.-6. sınıf
düzeyleri arasında farklılığın saptandığı madde “paylaşım”
maddesidir.
“Hukuk kurallarından haberdar olma” maddesi ile
ilgili farklılığın kaynağının 4.-5. ve 5.-7. sınıf dışındaki sınıf
düzeylerinden kaynaklandığı görülmüştür.
Dengeli bir aile yaşamının devam ettirilebilmesi için
özellikle çocukların kişilik sahibi, özgür düşünceli, topluma
yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi, üretime etkin biçimde
katılarak ülke kalkınmasında çevreyi göz ardı etmeden sürdürmesi
önemlidir. Aile okul ve yakın çevre, çevre eğitimini sağlamada üç
temel unsurdur (Şafak, Erkal 1999:64). Aile hem kendi üyeleri
hem de toplumu etkileyecek önemli konularda karar veren önemli
bir birimdir. Bu nedenle çevre koruma bilinci gelişmiş ailelerin
tüketime yönelik alacağı kararlar çevre lehine olmaktadır. Çevre
sorunlarının pek çoğu ailelerin eğitim düzeylerinin düşük
olmasından kaynaklanmaktadır (Güven 1999:68).
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Tablo 3. Davranış Belirleme Testi Korelasyon Analizleri
(Spearman)
Hukuk
Çevre
Uzlaşmacı
Planla
Kurallarından
Bilinci
Olma
ma
Haberdar Olma
Yardımseverlik
.34**
.28**
.18**
.29**
Çevre Bilinci
.43**
.31**
.27**
1
Uzlaşmacı
.28**
.27**
Olma 2
Planlama
.29**
Çevre Bilinci
.33**
2
Uzalaşmacı
.39**
Olma 2
* 0.05 düzeyi, **0.01 düzeyi
Davranış belirlemeye yönelik örnek olay tabanlı ölçme
aracında “çevre bilinci” maddesi ile ilgili korelasyon analizine
göre, iki madde arasında 0.01 düzeyinde pozitif korelasyon vardır.
Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı..34**’dir. Çevre konusunda
duyarlı olan öğrencilerin yardımsever olmaları arasında ilişki
olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin empati kurma
becerisinin gelişmesi söz konusudur. Çevre duyarlılığı olan
öğrencilerin iletişim konusunda da aynı duyarlılığı gösterdiği
düşünülebilir. “Uzlaşmacı olma” maddesi ile ilgili korelasyon
analizine göre, bu madde ile yardımseverlik ve çevre bilinci
arasında 0.01 düzeyinde pozitif korelasyonlar vardır. Spearman
Sıra Korelasyon Katsayıları .28** ile .43**’dür. Öğrencilerin
barışçıl uzlaşmacı olmalarıyla yardımsever ve çevreye duyarlı
olmaları arasında ilişki vardır.“Planlama” maddesi ile ilgili
korelasyon analizine göre, bu madde ile üç madde arasında pozitif
korelasyonlar vardır. 0,01 düzeyinde anlamlılık önemlidir.
Spearman Sıra Korelasyon Katsayıları, .18** ile .31** arasında
değişim
göstermektedir.
Öğrencilerin
sorumluluk
sahibi
olmalarıyla yardımsever, çevreye duyarlı, barışçıl ve uzlaşımcı
olmaları arasında ilişki vardır. “Hukuk kurallarından haberdar
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olma” maddesi ile ilgili korelasyon analizine göre, bu madde ile
altı madde arasında 0.01 düzeyinde pozitif korelasyonlar vardır.
Spearman Katsayıları .27** ile 39** arasında değişmektedir.
Öğrencilerin
hukuk
kurallarından
haberdar
olmalarıyla
yardımsever, sorumlu, barış yanlısı, çevreci olmaları arasında
ilişki olduğu saptanmıştır. Haklarını bilen, sorumluluklarını
yerine getiren, uzlaşmacı ve çevre konusunda duyarlı olan
öğrencilerin
yetiştirilmesini
de
amaçlayan
Sosyal
Bilgiler
dersinde bu kazanımlarla ilgili etkinliklere ağırlık verilmesi
gerekmektedir.
Demokrasi
eğitimi
ile
ilgili
kavramların
öğretiminde güdülenme sağlandığında öğrenciler bu becerilere
daha yatkın olacaklardır.

Öğrencilerin, bilgi edinimini ve kullanımını etkileyen faktörlerin
faktör
analizi
yöntemiyle
belirlenmesi
Doğan
tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Total
Variance
Explained
ve
Communalities
tabloları
incelendiğinde, analize alınan K=19 maddenin (değişkenin) öz
değeri
1’den
büyük
olan
beş
faktör
altında
toplandığı
görülmektedir. Bu beş faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları
varyans % 51,18’tür. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan beş
faktörün ortak varyanslarının (communalities) ise 0.34 ile 0.67
arasında değiştiği gözlenmektedir. Buna göre analizde önemli
faktör olarak ortaya çıkan beş faktörün birlikte, maddelerdeki
toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu
açıkladıkları görülmektedir. Analizde önemli faktör sayısı, öz
değer ölçütüne göre beş olarak tanımlanmıştır. Bu durum
değerlere göre çizilen çizgi grafiğinde de açıkça görülmektedir.
Değerlendirmeler
sonucunda
bazı
gruplaşmaların
belirginleştiği dikkati çekmektedir. Faktör matrisi esas alınarak
öğrencilerin bilgi edinimini ve kullanımını etkileyen faktörler;
(1) bireyin bilgiyi edinme ve değerlendirme özellikleri, (2)
bireyin uyum özellikleri, (3) öğrenmede insiyatif
kullanma,(4)
sosyo ekonomik statü ve eleştirel düşünme, (5) sınıf düzeyi
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(şeklinde adlandırılabilir.
aşağıda verilmektedir.

Bu

faktörlerin

kapsadığı

özellikler

1- Bireyin bilgiyi edinme ve değerlendirme özellikleri
- Kaynakları etkili kullanma
- Araştırma yapma
- Demokratik olma
- Paylaşımcı olma
- Sosyal olma
- Sorumluluk sahibi olma
- Planlama yapma
- Yaratıcı olma
2- Bireyin uyum özellikleri
- Uzlaşmacı olma
- Çevre bilinci
- Hukuk kurallarından haberdar olma
3- Öğrenmede insiyatif kullanma
- Karar verme
- Kendine güvenme
- Öğrenmeyi öğrenme
- İçsel denetim
4- sosyo ekonomik statü ve Eleştirel düşünme
5-Sınıf düzeyi
Bütün bunların sonucunda öğrencilerin
bilgiyi edinme ve
değerlendirme
özellikleri
geliştirilirken;
kaynakları
etkili
kullanmaları,
araştırma
yapmaları,
demokratik,
paylaşımcı,
sosyal, sorumluluk sahibi, yaratıcı olmaları ile birlikte planlama
yapma
becerilerine
özellikle
daha
fazla
önem
vermeleri
gerekmektedir. Uyum özellikleri kapsamında ise uzlaşmacı olma,
çevre bilinci, hukuk kurallarından haberdar olma üzerinde daha
çok durulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenmede
insiyatif kullanmaları oldukça önemlidir. Özellikle bilgi çağında
olması gereken
karar verme, kendine güvenme, öğrenmeyi
öğrenme ile ilgili beceri ve değerlerin de geliştirilmesine ağırlık
verilmesi gerekmektedir. Ayrıca sosyo ekonomik statü ve eleştirel
düşünme ile sınıf düzeylerinin de (yaş) çağdaş bilgi edinimini ve
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kullanımını etkileyen faktörler
alınması gerekmektedir.

bağlamında

mutlaka

dikkate

SONUÇ VE ÖNERİLER
Orta sosyo ekonomik statü’deki okullarda çevre duyarlılığı
ile ilgili davranışların daha fazla sergilendiği görülmektedir.
Sosyal anlamda anlaşma yollarını denemeden arkadaşlığını
bitirenlerin
çoğunluğu
üst
sosyo
ekonomik
statü’deki
okullardadır. Alt sosyo ekonomik statü’deki okul öğrencilerinin
çevre bilincine sahip olma, hukuk kurallarındar haberdar olma,
uzlaşmacı olma gibi konularda en az paya sahip oldukları ortaya
çıkmıştır.
Orta sosyo ekonomik statü’deki okullarda öğrencilerin en
önemli
bireysel
farklılıklarının;
kibar,
çalışkan,
güzel
konuşabilen, düzenli, araştırıcı, çevreye duyarlı, özeleştiri
yapmaları olduğu belirtilmiştir. Sosyal ortam ve arkadaşlık
ilişkileri açısından öğrenciler genelikle iyi, yardımsever, fedakar,
uyumlu,
saygılı
olarak
değerlendirilirken,
sosyal
olmayan
öğrencilerin varlığından da sözedilmektedir.
Çevre konusunda duyarlı olan öğrencilerin aynı zamanda
yardımsever oldukları saptanmıştır. Barışçıl, uzlaşmacı olan
öğrenciler
aynı
zamanda
yardımsever
ve
çevreye
duyarlı
olabilmektedirler.
Alt sosyo ekonomik statü’deki ailelere yönelik çevre bilinci
çalışmaları artırılarak sürdürülmelidir.
Öğrencilerin
uyum
özelliklerini
geliştirmek
içinse,
uzlaşmacı olma, çevre duyarlılığı ve hukuk kurallarından haberdar
olma konularıyla ilgili öğrenme ortamları sağlanmalı ve çeşitli
etkinliklerle mutlaka desteklenmelidir.
4. ve 5. sınıf öğrenci aileleri çevre ve bilinçli tüketicilikle
ilgili olumlu tutum sergilerken 6. ve 7. sınıf öğrenci aileleri
istikrarsız davranmaktadır. 7. sınıf öğrencilerinin kardeş sayıları
fazladır.
Sorumluluk duygusu olan çocuklar yardımsever, çevreye
duyarlı,
barışçıl
ve
uzlaşmacıdır.
Aynı
zamanda
hukuk
kurallarından da haberi olan öğrencilerdir.
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Çağdaş insan modelinde, yaratıcılık, eleştirel düşünme,
karara katılım, empati, hoşgörü, ekip çalışmasına yatkınlık,
iletişim ve öğrenme becerileri, demokratik olma gibi beceriler ile
sorumluluk, özgüven, farklı düşüncelere saygı, çevre duyarlılığı
gibi değerler arasında güçlü ilişkiler olduğu saptanmıştır.
Uyum özellikleri kapsamında ise uzlaşmacı olma,
çevre
bilinci,
hukuk kurallarından haberdar olma üzerinde daha çok
durulması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Alt ve Üst sosyo ekonomik statü okullarda çevre duyarlılığı
ile ilgili çalışmaları artırmalıdır.
Anı defterleri tutmak gibi başlangıç eğitiminin verilmesi,
belirli yemek saatlerinin düzenlenmesi, belirli gün ve saatlere
doğaya çıkmak, sosyal ortamlarda bulunmak gibi alışkanlıkların
kazandırılması yararlı olacaktır.
Alt sosyo ekonomik statü okullarda öğrenci anne ve
babalarının sosyal aktivitelere katılmama durumlarına yönelik
olmak üzere öğretmenler çevre gezilerine ve ailelerin içinde yer
alabileceği sosyal aktivitelere yer vermelidirler.
Alt sosyo ekonomik statü’deki ailelere yönelik çevre bilinci
çalışmaları artırılarak sürdürülmelidir.
Öğrencilerin
Uyum
Özelliklerini
Geliştirmek
İçinse,
Uzlaşmacı Olma, Çevre Duyarlılığı Ve hukuk kurallarından
haberdar olma konularıyla ilgili öğrenme ortamları sağlanmalı ve
çeşitli etkinliklerle mutlaka desteklenmelidir. Örnek olarak:
Plastik
ve
pet
şişelerden
veyadenize
atılmış
atık
malzemelerden
yelkenli tekne yapımı.
Aynı
ortamı
paylaşan
bireylerin
birbirini
anlayan,
sorumlulukları paylaşan, birbirlerine katkıda bulunan, birlikte
öğrenen grup haline dönüştürülmesinin önemi vurgulanacaktır.
Müzelerde okullarda öğrenilen bilgilerin somut örnekleri ve
ilgi çekici nesneler bulunmaktadır ve bilgiler somutlaşmış
olmaktadır.
Doğa
tarihi
müzelerine
geziler
mutlaka
düzenlenmelidir.
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Özet
Bu çalışma, Türk Eğitim Sisteminde anaokulları kademesinde
erkek öğretmen sorunsalını ele alıp değerlendirmiştir. Bu amaçla
anaokullarında erkek öğretmen sorunsalıyla ilgili olan literatür
taranmıştır. Daha sonra yarı yapılandırılmış form aracılığıyla
çalışma grubundan gerekli veriler alınmıştır. Çalışma grubunu
Gaziantep ili, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan beş
anaokulundan 21 öğretmen ve 8 yönetici oluşturmaktadır. Çalışma
grubu
yarı
yapılandırılmış
form
aracılığıyla
anaokulu
öğretmeninin
kim
olduğu,
nitelikleri,
erkek
anaokulu
öğretmenlerinin yaşayabileceği güçlüklerin ne olabileceğine dair
bir takım sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar içerik
analizi
tekniğiyle
analiz
edilip,
temalar
altında
gruplandırılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre, anaokulu
öğretmenleri kendilerini eğitim ve öğretim veren, uzman kişi
olarak tanımlamakta, öğretmenler kendilerini daha çok anne,
güneş ve çiçek metaforu ile ifade etmekte
ve erkek anaokulu
öğretmeninin
okulda
baba
figürünü
temsil
edebileceği
belirtilmektedir. Sonuçlar ayrıca, erkek anaokulu öğretmeniyle
diğer öğretmenlerin yeterli düzeyde işbirliği yapabilecekleri,
erkek anaokulu öğretmeninin sevgi, şefkat, merhametini kadın
60

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

anaokulu öğretmeni kadar yansıtamayacağını ve onların çocukların
öz bakım becerileri (temizlik, tuvalet alışkanlıkları gibi)
konusunda zorluk çekebileceklerini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Erkek Anaokulu Öğretmeni, Öğretmen
Sorunları, Anaokulu

Abstract
This study took up the issue of male teachers in kindergartens in
Turkish Education System. For this purpose, the literature related to
the problem of male teachers in kindergartens were screened. Then,
through

semi-structured

form,

the

required

data

from

the

study

group were taken. The study group was made of 21 teachers and 8
administrators from 5 schools in the city of
Sahinbey

and

Sehitkamil

districts.

Gaziantep, specifically

The

working

group

of

kindergarten teachers, who are questionned through semi-structured
form, which gave information about who male kindergarten teachers
are, their qualifications and the nature of difficulties that they can
experience in daycare centers. The responses to these questions
were analyzed with content analysis, are grouped under themes.
Content

analysis

resulted

that

the

kindergarten

teachers

defined

themselves as educators and trainers, who are providing expertise to
students and families. While female kindergarten teachers express
themselves

with

the

metaphors;

mothers,

sun

and

flowers,

male

kindergarten teachers see themselves as the father figure in schools.
The results also show that male kindergarten teacher can have a
sufficient level of co-operation with female teachers, however male
kindergarten teachers can not reflect as much love, compassion, and
mercy as the female kindergarten teachers,

and male teachers can
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have difficulties with children's self-care skills (cleaning, toilet
habits, etc.)

Key words: Male Kindergarten Teachers, Teacher issues, Daycare
Centers
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Giriş
Öğretmen özellikleri okul öncesi eğitiminin niteliğini ve
çocuğun gelişimini etkileyen en temel belirleyicilerden biridir
(MEB Anaokulu Programı Raporu, 2014). Öğretmen her zaman
öğrencilerini destekler, güven inşa eder ve destekleyici bir ortam
hazırlar. Öğretmen yapılan her çalışmada sonuca değil sürece
önem vermeli, çocuğun, öğrencinin öğrenme çabasına odaklanmalı
ve
bu
çabayı
yüreklendirmelidir.
Böylelikle
motivasyonu
kırılmayan çocuk sürekli öğrenme isteğiyle kendini daha da
geliştirir.
Okul
öncesi
eğitim;
çocukların
doğumdan
ilköğretim
dönemine
kadar
devam
eden,
gelişim
düzeyleri,
bireysel
farklılıkları
ve
yetenekleri
göz
önünde
bulundurularak
gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde sağlandığı, olumlu kişilik
temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı,
onların kendine güven duymalarının sağlandığı, eğitimcilerin ve
ailelerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir (Oktay ve Polat,
2005).
Yaşamın
ilk
yıllarında
öğrenilen
şeylerin,
kazanılan
davranışların kalıcı etkileri nedeni ile okul öncesi öğretmenleri
çok önemli kişilerdir. İlk öğrenilen şeylerin iyi, güzel ve doğru
şeyler olması hem çocuk hem de toplum için büyük değer
taşımaktadır. Bu
nedenle bu kademedeki öğretmenlerin itina ile seçilmesi, çok iyi
yetişmeleri, daha
sonraki eğitim ve öğretim düzeyleri, meslek ve toplum yaşamı
yönünden son derece önemlidir (Oktay, 1993).
Anaokullarındaki programlar çocuk merkezli, esnek, sarmal,
eklektik, dengeli, oyun temelli, keşfederek öğrenme odaklı,
yaratıcılığı geliştirmeli, öğrenme merkezli, evrensel değerleri
dikkate alan, aile katılımını içeren programlar olmalıdır ( MEB
Anaokulu Programı Raporu, 2014).
Çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmeyen, onlarla ilişkilerde
hassan davranmayan aileler çocuklarıyla güvensiz ilişkiler
geliştirirler. Ailelerde şiddet, çatışma, geçimsizlik gibi kronik
problemlerin yaşanması çocuk üzerinde yıkıcı etkiler yapar (MEB
okul öncesi programı raporu, 2014).
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İlgili alan yazında okulöncesi dönem, çocuğun kişiliğinin en fazla
şekillendiği ve
öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu kritik dönem olarak
tanımlanmaktadır. Bu dönem, gelişimin en hızlı, en etkili, içinde
yaşanılan çevreyle etkileşimin en fazla olduğu yıllarıdır. Dolayısı
ile çocuğa ihtiyaç duyduğu destek ve eğitimin, çocuğun özellikleri
ve
ihtiyaçlarına
uygun
bir
biçimde
verilmesi
gerektiği
vurgulanmaktadır (Unutkan, 2006; Ural ve Ramazan, 2007;
Yavuzer, 2003).
Okul Öncesi Eğitim Nedir?
Okul öncesi eğitim XIV. Milli Eğitim Şurasında “0-77 ay
grubundaki
çocukların
gelişim
düzeylerine
ve
bireysel
özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan,
onların
bedensel,
zihinsel,
duygusal
ve
sosyal
yönden
gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri
doğrultusunda
en
iyi
biçimde
yönlendiren
ve
ilköğretime
hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim
süreci” şeklinde tanımlanmıştır (14. Milli Eğitim Şurası, 1993).
(Bu yaş grubu daha sonra 21.07.2012 tarihindeki yönetmelik
değişikliğiyle
3766
olarak
değiştirilmiştir
(4.
madde).
Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan bu yaş, çocukların
bireysel özelliklerini ve gelişimsel düzeylerine uygun zengin
uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların tüm gelişimlerini
toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi
biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir (Poyraz, 2003).
Okulöncesi eğitim, yaşamın ilk yıllarını kapsayan, çocuğun
doğumdan ilköğretime
başladığı yıllara kadar devam eden, gelişim düzeylerine ve
bireysel özelliklerine uygun, zengin çevre olanakları sağlayan;
onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden
gelişmelerini
destekleyen,
toplumun
kültürel
değerleri
doğrultusunda onları en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime
hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan
bir eğitim sürecidir (Gürkan, 2008).
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Okul Öncesi Eğitimin amaçları nelerdir?
Eğitim
süreci
amaçlardan
ayrı
düşünülemeyecek
bir
etkinlikler bütünü olarak değerlendirilebilir. Eğitim sistemi
dahilinde bir bütünün parçaları olarak ele alınabilecek her
kademenin
de,
hedef
kitlesinin
gereksinimlerine
ve
hazır
bulunuşluk düzeylerine uygun düşecek, bir takım amaçları
bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin amaçları MEB tarafından
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
Okul öncesi eğitiminin (Anaokullarının) amaç ve görevleri,
millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun
olarak; Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi
alışkanlıklar
kazanmasını
sağlamak,
onları
ilkokula
hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden
gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
çocukların
Türkçeyi
doğru
ve
güzel
konuşmalarını
sağlamaktır. (MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2014)
Yukarıda da belirtildiği gibi çocukların bedenen zihnen ve
duygusal olarak gelişimi anaokullarının öncelikli amacıdır.
Türkiye’deki anaokulları bu amaca uygun eğitim vermeli ve
çocukları ilkokula en iyi şekilde hazırlamalıdır. Bu konuda
anaokulu öğretmenlerinin sorumluluğu oldukça fazladır.
Okulöncesi eğitim kurumlarının amacı, Milli Eğitimin genel
amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin ve duygu
gelişmesini, iyi alışkanlıklar
kazanmasını sağlamak; onları temel eğitime hazırlamak; şartları
elverişsiz çevreler ve
ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme programı
yaratmaktır (Yavuzer, 2003).
Ana Okulları Hakkında Güncel İstatistiki Veriler
2009- 2014 yılları arasında okul öncesi okullaşma oranları
Tablo
1’de
verilmiştir.
2009
öncesi
istatistiki
bilgilere
ulaşılamamıştır.
Tablo 1’de 2009- 2014 arası anaokullarında okullaşma oranı
verilmiştir.
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Tablo 1. 2009- 2014 Okul Öncesi Okullaşma Oranlarıyla İlgili
İstatistiki Bilgiler
Okullaşma
Okul
Öncesi
Öğretim Oranları
Yılı
Yaş
Toplam Erkek Kadın
3-5
Yaş
26,92
27,34 26,48
2009/'10
4-5
Yaş
38,55
39,17 37,91
3-5
Yaş
29,85
30,25 29,43
2010/'11
4-5
Yaş
43,10
43,70 42,47
3-5
Yaş
30,87
31,23 30,49
2011/'12
4-5
Yaş
44,04
44,56 43,50
5 Yaş 65,69
66,20 65,16
3-5
Yaş
30,93
31,42 30,41
2012/'13
4-5
Yaş
44,04
44,86 43,18
5 Yaş 55,35
57,34 53,24
3-5
Yaş
28,03
28,61 27,42
2013/'14
4-5
Yaş
37,94
38,84 36,98
5 Yaş 43,49
45,38 41,49
Kaynak: MEB Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2014

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2013/2014 eğitim yılı itibariyle
okullaşma oranı 3-5 yaş grubunda %28, 4-5 yaş grubunda %37,94,
5 yaş grubunda %43,49’dur. Her ne kadar son yıllarda onlarca
derslik ve okul yapılmasına rağmen artan nüfus oranından dolayı
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okullaşma oranında artış görülmemiştir. MEB gerek kendisi
gerekse özel kurum ve kuruluşlara gerekli desteği, teşviği vererek
anaokullarında okullaşmayı artırmak zorundadır. Eğer yapısal
reformlar yapılmazsa 2023 yılı itibariyle %80 okullaşma oranının
tutturulması zor gözükmektedir.
Tablo 2’de 2014 yılı itibariyle Türkiye’deki anaokulu,
öğretmen ve öğrenci sayıları verilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’deki Anaokulu, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
ile İlgili İstatistiki Bilgiler
Öğretmen
Topla
Erke
m
k

Öğrenci
Öğreti
Kadı
Topla
Erke
m Yılı
Okul
n
Şube m
k
2003/'
13
16
16
344
179
04
285
17 511 694
817
710
741
988
2004/'
15
20
31
434
226
05
978
22 152 1 161 991
547
771
959
2005/'
18
19
31
550
286
06
539
20 910 1 167 743
511
146
347
2006/'
20
23
36
640
334
07
675
24 775 1 181 594
654
849
252
2007/'
22
24
40
701
366
08
506
25 901 1 218 683
857
762
209
2008/'
23
27
45
804
421
09
653
29 342 1 644 698
030
765
033
2009/'
26
40
53
980
511
10
681
42 716 2 069 647
235
654
127
2010/'
27
44
57
1
115 580
11
606
48 330 3 414 916
707
818
296
2011/'
28
52
61
1
169 607
12
625
55 883 2 954 929
937
556
052
2012/'
27
59
61
1
077 562
13
197
62 933 3 620 313
920
933
179
2013/'
26
59
63
1
059 555
14
698
63 327 3 387 940
273
495
194
Kaynak: MEB Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2014

Kadı
n
164
753
207
812
263
799
306
597
335
553
383
732
469
527
535
522
562
504
515
754
504
301
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Tablo 2 birçok açıdan yorumlanabilir ancak bu çalışmada
anaokullarıyla ilgili istatistiklere derinlemesine bakılmayacağı
için genel değerlendirmeler yapılacaktır. 2014 yılı itibariyle
Türkiye’de resmi ve özel anaokullarının toplamı 26698’dir. Son 3
yılda okul sayında artış maalesef olamamıştır. Toplam öğretmen
sayısı 63327 olup son on yılda yaklaşık dört kat artmıştır. Erken
öğretmenlerin sayısı 3387 olup toplam öğretmenler arasında oranı
%17,69' dur. Öğretmenlerin %81, 31’i kadındır. Anaokulu
öğretmenliğinin çoğunlukla kadınlar tarafından tercih edildiği
gözükmektedir. 2014 yılı itibariyle 1.059.495 anaokulu öğrencisi
vardır.
Avrupa’da örgün eğitim kurumlarında okula başlama yaşı
farklıdır. Şekil 1’de Avrupa’daki çocukların zorunlu örgün eğitim
kurumalarında okula başlama yaşı ile ilgili grafik bulunmaktadır.
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Şekil
1.
Avrupa’daki
Çocukların
Zorunlu
Örgün
Eğitim
Kurumalarında Okula Başlama Yaşı İle İlgili İstatistiki Bilgiler

(Kaynak: Eurydice, 2013)
Şekil 1 incelendiğinde ilkokula başlama yaşı İngiltere ve
Malta’da 5 yaş olup, çoğu Avrupa ülkelerinde ise 6 yaştır.
Türkiye’de ise 66 aylıktan sonraki çocuklar ilkokula başlayabilir,
2012’de son yönetmelik düzenlemesiyle. Dolayısıyla anaokuluna
öğrenciler
36
aylıktan
başlayıp
67
aylık
olana
kadar
gidebilecektir. Türkiye’de anaokulu zorunlu olmadığı için Şekil
1’de Türkiye’ye ait anaokulu başlama yaşı gösterilmemiştir.
Anaokullarında Erkek Öğretmen
Powderly ve Westerday’e göre (1998) erkek çocukların daha
fazla rol modeli ihtiyacı olması erkek anaokulu öğretmenlerinin
tahmin
edilen
faydalarındandır.
Eğer
erkek
öğretmenler
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anaokullarında çalıştıkları takdirde daha fazla maaş ve yüksek
çalışma standartları konusunda seslerini de yükseltebileceklerdir.
MacNaughton ve Newman’a göre (2001) böylelikle eğer anaokulu
öğrencileri
yetişkin
erkekleri
genç
çocuklarla
ilgilenirken
gördüğünde,
cinsiyet
ayrımcısı
(non-sexist)
olmamayı
öğreneceklerdir (Akt: Harris ve Barnes, 2009).
Anaokullarında cinsiyetin önemine dair her hangi bir
politikanın varlığı söylenemez. Anaokulu öğrencilerin cinsiyet
ayrımın farkında oldukları ve bu konuyu çok iyi bildikleri
bilinmektedir. Onların da bu konuda ne söyleyeceğini dinlememiz
gerekmektedir (Harris ve Barnes, 2009). Çocukların kendilerini
etkileyen şeyler hakkında, (erkek öğretmenler) görüşlerinin
sorulması ihtiyacı olduğu uluslararası arenada kabul görmüştür
(Clark, 2005).
Erkek öğretmenlerin karşılaştığı güçlükler arasında sınıfta
“diğerleri”
olarak
görülmesi
de
vardır.
Erkek
anaokulu
öğretmenlerinin toplum tarafından da farklı görülmesi problemi
vardır. Daha çok, çocuğu olan erkek öğretmenler “baba” olarak
görülür. Anaokullarında ise çocuklar
erkek öğretmenlerini
gelenek dışı olarak görmemişlerdir (Sumsian, 2000).
Galley’de (2000) erkek öğretmenlerin gelişmiş toplumlarda
daha çok kabul gördüğünü, ailelerde erkek rol modelinin eksik
olduğu durumlarda çocuklara örnek olması açısından faydalı
olabileceğini ifade etmiştir. Beyazkürk (2006), cinsiyetten
kaynaklanan
sıkıntıların
yapılacak
çalışmalarla
en
aza
indirilebileceğini
ve
erkek
öğretmen
adaylarının
mesleğe
kazandırılabileceğini belirtmiştir.
Ailede Baba Figürü Eksikliği
Ailelerde boşanma, ayrı yaşama, ölüm gibi olaylardan dolayı
ailede çocuk babasız kalabilir. 2013 yılı itibariyle Türkiye’de
600.138 boşanan çift olmuştur (TUİK, 2014). Her yıl bu rakam
artmaktadır. Boşanan ve çocukları olan çiftler ve ölüm gibi
olaylardan dolayı babasına kaybeden çocuklar ve ayrı yaşayan
çiftler hesap edilirse Türkiye’de ailede babası
ile birlikte
olmayan çocuk sayısı yüzbinlerle ifade edilebilir.
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Eksik kalan bu rolü anne veya anaokulunda erkek öğretmen
çocukla daha fazla ilgilenerek, onun sevme sevilme vb. gibi
ihtiyaçlarının
giderilmesinde
yardımcı
olmaya
çalışabilir.
Carreras (2002) özellikle erkek çocukların belirli bir rol modeli,
tercihen çocuğun babası olmadan büyümesinde daha fazla olumsuz
durumlardan kolay etkilenir olabileceğini belirtmiştir. Schuster
(2005)
boşanma sonucu çocuğun aileden ayrılmasının onun
akademik başarısına etki yapabileceğini ifade etmiştir. Aile
sosyal, duygusal ve finansal desteği çocuğa en iyi şekilde
vermeye çalışır. Bu destek baba olduğu takdirde daha doğal ve sık
olur. Ailede ilişkiler sağlıklıysa çocuk aile desteğinden daha
fazla faydalanır (Finel ve Schwartz, 2007). Ailede babanın
olmaması ekonomik güçlüğü de getirebilir, aynı zamanda bu
durum çocuğun bilişsel, psikolojik sosyo-duygusal gelişiminde
önemli etkileri olabilir. Evde babası bulunmayan çocuklarda
kendini daha fazla kadın rolüyle eşleştirme, ruhsal bozukluklar,
zayıf akademik başarı ve kendine güven duygusunun zayıf
olmasını sergiledikleri gözlenmiştir (Haesler, 1996). Artan suç
davranışlarını
ile
babanın
yokluğu
arasında
ilişkiler
de
incelenmiştir.
Ailelerde
baba
figürü
eksikliğinden
dolayı
“erkekliğin krizde” olması, okulların çocukların hayatındaki bu
zararın en azından bir kısmının telafi edilmesine imkân tanıması
açısından önemlidir (Brooking, 2006). Tam zamanlı olan bir
anaokulunda bir öğrencinin öğretmeniyle geçireceği zaman onun
ailesiyle geçireceği zamandan daha fazladır. Okulda öğretmeni bu
zaman
zarfında
öğrenciyle
daha
fazla
iletişimde
bulunabilmektedir.
“Okul, evden uzak ev” olarak algılanabilmiştir. Boşanmış,
duygusal olarak bulunmayan babanın bulunduğu evlerde en az bir
öğretmenin çocuklar için destek ve rol modeli olabileceği
gözlemlenmiştir. Öğretmen sadece akademik becerileri öğreten
değil aynı zamanda çocuklara kendine güveni öğreten ve
çocukların yaşamlarını pozitif olarak değiştirebilen bir kişi olarak
tanımlanmıştır (Werner ve Johnson, 2004).
Baba yokluğunda erkek çocuklar kendilerini kadınsı rollerle
ilişkilendirmişlerdir. Babasız çocuklarda daha zayıf erkeklik
duygusu rapor edilmişken aynı zamanda kişisel ilişkilerde azalmış
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bir durum gözlenmiştir. Saldırganlık ve anti sosyal davranış baba
yoksunu
erkek
çocuklarda
bildirilmiştir
Carreras
(2002)
anaokuluna giden 4 milyon öğrencinin %10’nunun akademik olarak
zorluk çektiğini ve davranışsal problemlere sahip olduğunu
belirtmektedir. Bu öğrenciler tek velili, azınlık öğrencisi, düşük
gelire sahip ve erkek çocuklardır.
Araştırmanın Amacı
Bu
araştırmanın
amacı
erkek
anaokulu
öğretmenlerin
anaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından nasıl algılandığına
dair görüşleri yansıtmaktır. Bununla birlikte erkek anaokulu
öğretmenlerinin özellikle boşanmış ailelerde baba figürünün
yerini alıp alamayacağıyla ilgili olarak anaokulu öğretmenlerinin
görüşleri de
araştırılmıştır.
Bu amaçla anaokulu öğretmen ve
idarecilerine anaokulu öğretmenliğini tanımlaması istenmiş, erkek
anaokulu öğretmenlerinin yaşayabileceği olumlu ve olumsuz
durumların neler olabileceği, anaokulu öğretmenleriyle ilgili
metaforların neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın Önemi
Anaokullarında erkek öğretmenlerin diğer öğretmen ve
idareciler tarafından nasıl algılandığı ve erkek öğretmenlerin baba
figürünün
yerine
geçip
geçmeyeceğiyle
ilgili
anaokulu
öğretmenlerinin görüşlerinin alınmasının literatüre katkı yapması
beklenmektedir. Bu yöndeki araştırmalar oldukça kısıtlı olması
dolayısıyla bu nitel çalışma alandaki bilgi birikimini artıracaktır.
Erken çocukluk dönemindeki yaşantılar çocuğun gelecekte
hayata bakış açısını da önemli ölçüde etkilemektedir. Sağlıklı,
mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve
en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir (Aral, Kandır ve
Yaşar, 2002). Bunda öğretmenlerin etkisi inkâr edilemez.
Araştırmada erkek anaokulu
öğretmeni olmanın olumlu ve
olumsuz yanları da değerlendirilip alınyazına sunulmuştur
Araştırmanın Sayıltıları
Çalışma grubunun araştırmacının sorduğu sorulara içtenlikle
cevap verdiği düşünülmektedir.
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Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma 2013-2014 eğitim yılı, Gaziantep ilindeki
seçilmiş
olan
olan
5
anaokulu
ile
sınırlıdır.
Bulgular
katılımcıların yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri
cevaplar ile sınırlıdır. Yapılan çalışma sınırlı sayıda öğretmen ve
idareci
ile
ilgili
olacağından
çalışmanın
sonuçlarının
genellenmesi beklenemez. Çalışmanın daha geniş bir örneklemle
ve farklı şehirlerde yapılması ileriki araştırmalar için tavsiye
edilmektedir.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu
araştırma
erkek
anaokulu
öğretmenlerinin
nasıl
algılandıkları, öğretmenlerin özellikle boşanmış ailelerde baba
figürünü
doldurup
dolduramayacaklarını,
ne
tür
güçlükler
yaşayabileceklerine dair
bir araştırmadır. Çalışmada farkında
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız
olgulara
odaklanılmasını
sağlayan
olgu
bilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Veriler yarı yapılandırılmış form
ile
toplanmıştır. Belli
durumlar üzerinde yoğunlaşma, sayılardan çok kelimelere önem
verme
ve
tümevarımcı
olma
nitel
araştırmaların
güçlü
yönlerindendir. Çalışmanın amaç ve problemi düşünüldüğünde
çalışmanın nitel olmasının daha uygun olabileceği söylenebilir.
Çalışma Grubu
Öncelikle anaokulu öğretmenleri bir grup, anaokulu müdür
yardımcıları ve müdürleri (yöneticileri)
başka bir grup
yapılmıştır. Bu gruplara sırasıyla Öx ve İx isimleri verilmiş olup
ve ön ekten sonra çalışma grubunun kimliğinin gizli tutulması
maksadıyla gruptaki bireylere ek rakam eklenip (x) Öx ve İx
grupları yapılmıştır. Grup üyeleri bulundukları anaokulunda
ziyaret edilip, veli görüşme odasında öncelikle süreç hakkında
bilgi verilmiş ve sürece dahil olmak istemeyenler bu süreçten
çıkarılmıştır. Tablo 3’de araştırmaya katılan anaokulu müdürleri
ve öğretmenleri ile ilgili demografik bilgiler verilmiştir.
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Tablo
3.
Araştırmaya
Katılan
Anaokulu
Yöneticilerine ilişkin Demografik Bilgiler

Kodu
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Ö18
Ö19
Ö20
Ö21
İ1
İ2
İ3
İ4
İ5

Eğitim
Durumu
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

Öğretmen

ve

Kıdem
2
5
10
14
9
2
3
13
7
6
5
5
5
13
5
4
5
1
13
6
4
25
14
6
4
19
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İ6
İ7
İ8

Lisans
Lisans
Lisans

9
12
3

Tablo 3’de
öğretmen ve yöneticilerin kıdem ve eğitim
durumu
görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin
ortalama kıdemi 6.5, yöneticilerin ortalama kıdemi 11.5’dir.
Yöneticilerin ortalama kıdemi öğretmenlerin iki katıdır. Eğitim
durumu açısından bakacak olursak öğretmenlerin %14’ü Y. Lisans
%86’sı Lisans, yöneticilerin %25’i Y. Lisans,
%75’i Lisans
mezunudur.
Yöneticilerin
Y.
Lisans
mezuniyet
oranı
öğretmenlerden fazladır.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışma
için
araştırmacı
tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Görüşme soruları ilgili
literatür taraması ve uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Bu
uzmanlar iki farklı üniversitede
Eğitim Fakültesi, Eğitim
Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr.
olarak görev yapan akademisyenlerdir. Soruların açık ve anlaşılır
olup olmadığına bakmak için araştırmacı 2 anaokulu öğretmenine
ön uygulama yapmıştır. Ön uygulamada belirtilen değişiklikler
uzman görüşü alınıp yapıldıktan sonra tekrar ana uygulamada
kullanılmıştır.
Formdaki sorular
şöyledir: sizce anaokulu
öğretmeni kimdir, anaokulu öğretmenini canlı, cansız bir varlığa,
bir nesneye, bir tarihi kişiliğe, bir bitkiye ya da herhangi bir şeye
benzetmeniz istense neye benzetirsiniz? Nedenlerini açıklar
mısınız?, Erkek anaokulu öğretmeni boşanmış ailelerde baba
figürünün yerini alabilir mi? Niçin?, Erkek anaokulu öğretmeniyle
yeterli
düzeyde
işbirliği
yapar
mısınız?,
Erkek
anaokulu
öğretmeninin olumlu ve olumsuz yanları neler olabilir?
Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak gayesiyle
bazı çalışmalar yapılmıştır. Nitel araştırmalarda geçerlik ve
güvenirliği sağlamak amacıyla araştırmacının rolü ayrıntılı olarak
tanımlanmaya
çalışılmalıdır
(Merriam,
1995).
Araştırmacı
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çalışmanın
amacını
katılımcılara
açıklamış,
çalışmada
gönüllülüğün esas olduğunu, zorunluluğun olmadığı açıkça ifade
etmiştir. Katılımcılar konunun anaokullarıyla ilgi olmasında,
göreceli olarak yeni bir konu olmasından dolayı çalışmaya
katılmada gönüllü olmuşlardır.
Twycross ve Shields (2005) kısa yoldan denetlemenin ,
okuyucuların araştırmanın güvenirliği hakkında sağlıklı karar
vermesini kolaylaştıracağını belirtmektedir (Akt. Yıldırım, 2010).
Geçerlik ve güvenirliği sağlamak amacıyla uzman incelemesi
(Merriam,
1995;
Yıldırım,
2010)
sürece
dahil
edilmiştir.
Çalışmanın sonunda bulgular, alanında uzaman iki araştırmacıyla
tartışılmıştır.
Nitel
araştırmalarda
geçerlik
ve
güvenirliği
sağlamanın bir başka yolu katılımcı teyidinin alınmasıdır
(Yıldırım, 2010). Bulgular katılımcılara gönderilmiş onlardan
gelen onay üzerine bulgular kesinleştirilmiştir. Çalışmanın
bütüncül olarak görülebilmesi ve sürecin denetlenebilmesi için
adımlar açıkça ortaya konmuştur: veriler kodlandı, temalar
oluşturuldu, veriler temalara ve kodlara göre düzenlendi, her bir
tema altında toplanan
veriler kontrol edildi, bulgular
ham
verilerle karşılaştırıldı, yorumlar yapıldı, bulgular ve yorumlar
iki Eğitim Yönetimi ve Denetimi konusunda öğretim görevlisiyle
tartışıldı, katılımcıların ifadeleri çalışmaya kondu, araştırma
bulguları
katılımcı teyidini sağlamak üzere katılımcılara
gönderildi, onlardan gelen onay üzerine bulgular kesinleştirildi.
Verilerin Analizi
Anaokulu öğretmen ve idarecilerinden alınacak veriler içerik
analiz
tekniğine
göre
analiz
edilmiştir.
Katılımcılarının
kendilerinin
cevabını yazdıkları veriler yarı yapılandırılmış
formlardaki sorulara göre analizi yapılmış ve her deneğin verileri
yukarıda açıklandığı gibi kod numarasıyla değerlendirilmiştir. Her
bir soru tema olarak kabul edilmiştir. İlginç bulunan alıntılar
bulgular bölümüne eklenmiştir. Tümevarım analizinde veriler
kodlanır, temalar bulunur, veriler kodlara ve temalara göre
düzenlenir ve tanımlanır, son aşamada elde edilen bulgular
yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Deneklerden metafor
sorularına verilen cevaplarda ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.
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Araştırmacı tarafından yapılacak olan kodlamalar arasındaki
tutarlılığı belirlemek üzere Miles ve Huberman (1994) tarafından
önerilen uyuşma yüzdesi (Güvenirlik= Görüş Birliği/( Görüş
Birliği+ Görüş Ayrılığı) hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonrası
güvenirlik katsayısı “0.94” bulunmuştur.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde
sunulmuştur.

katılımcıların

verdikleri yanıtlar analiz edilip

Anaokulu öğretmeninin kim olduğuna ilişkin öğretmen ve
müdür görüşleri
Araştırmada öncelikle anaokulu öğretmenlerinin kendilerini
nasıl
tanıladıklarına
bakılmış
ve
kendilerine
“Anaokulu
öğretmeni kimdir?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya verilen
cevaplar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Anaokulu
verilen yanıtlar
Anaokulu
kimdir

öğretmenine

öğretmeni

eğitim öğretim veren
uzman
anne
baba
çocukları seven
öğrencileri
hayata
hazırlayan
kendini
mesleğine
adayan
işini seven
çocuğu geliştiren
her
türlü
fedakarlığı
yapan

ilişkin

katılımcılar

tarafından

Frekans (f)

9
6
4
4
4
3
3
3
3
2
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anne kadar merhametli
olan
mesleğini seven
duygusal bağ kuran
kendinden emin
çocukların
seviyesine
inebilen
çocuklara model olan
sevecen
davranış kazandıran
öğrencileri
sosyalleştiren
sorumluluk sahibi
öğrencileri
çocukları
gibi gören
sabırlı
gül saflığında olan
empati kurabilen
anne baba rolüne yakın
sevgi dolu
coşkulu
ilgili
Türkçeyi
doğru
kullandıran
dürüst
alçak gönüllü
hamuruna şekil veren
esnek
şefkatli
yol gösteren
liderlik
özellikleri
gösteren
mesleğinin
bilincinde
olan
çocuklarla
anlaşma
düzeyi yüksek

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

78

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

kendini geliştiren
vicdan sahibi
kendine
ön
yargılı
davranılan
psikolog
çocuk

1
1
1
1
1

Yukarıdaki
tablo
incelendiğinde
anaokulu
öğretmenleri
kendilerini tanımlarken anaokulu öğretmenini eğitim ve öğretim
veren
(f=9),
uzman
(f=6)
olarak
ağırlık
olarak
tanımlamaktadırlar. Toplumumuzda bazı kişilerin
anaokulu
öğretmenini “bakıcı” veya “çocuk bakıcısı” olarak algıladıkları
bilinmektedir. Öğretmenler kendilerini tanımlarken
kendilerini
“bakıcı” dan ziyade uzman ve eğitim ve öğretim veren kişi olarak
tanımlamaya vurgu yaptıkları söylenebilir. Günümüzde anaokulu
bile okul olarak görülmeyip “okul öncesi” bir yer olarak
bilinmekte, hatta gerek MEB gerek bir çok akademik çalışmada bu
tanım geçmektedir. Bu tanımlamayı anaokulu yapıp orda eğitim
verenleri de öğreten olarak görme ve çalışanlarında yaptıkları işi
eğitim ve öğretim verme eylemi olarak kabul etmek bu yanıtlardan
çıkarılabilecek en anlamlı sonuçtur.
Katılımcıların bu konuyla ilgili görüşleri şöyledir:
“
Anaokulu
öğretmeni
bu
bölümün
eğitimini
almış
kişilerdir.” (Ö10)
“ Çocuğun gelişim özelliklerine göre eğitim öğretim yapan
kişidir.” (Ö18)
“ 0- 6 yaş grubu çocuklarına eğitim veren kişidir.” (Ö4)
Anaokulu öğretmenlerinin kendilerini ve görevlerini nasıl
algıladıklarını daha ayrıntılı incelemek için
katılımcılarla
metafor çalışması yapılmış ve bu metaforlar
ikinci bir tema
olarak aşağıdaki başlık altında incelenmiştir.
Anaokulu öğretmenini canlı, cansız bir varlığa, bir nesneye,
bir tarihi kişiliğe, bir bitkiye ya da herhangi bir şeye
benzetmeniz istense neye benzetirsiniz? Nedenlerini açıklar
mısınız?
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Bu soruyla
anaokulu öğretmenlerinin kendileri nasıl
algıladıkları metaforlar yardımıyla incelenmiş ve katılımcıların
kullandıkları metaforlar Tablo 3’de belirtilmiştir.

Tablo 3. Anaokulu
Metaforlar
Kullanılan
metaforlar
Anne
Güneş
Çiçek
Palyaço
Hayattaki ilklere
Tiyatrocu
Bulut
Gül
Gökkuşağı
Lamba
Nesne
Yelpaze
Tohum
Çocuk
Tarihi olay
Heykeltraş
Bitki
Orkide

öğretmen

ve

idarecilerinin

kullandıkları

f
9
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo
3
incelendiğinde
anaokulu
öğretmenlerinin
kendilerini ağırlıklı olarak “Anne” metaforuna (f=9) benzettikleri
görülmektedir. Tüm metaforlar arasında anne metaforunun ağırlığı
% 28’dir. Öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşırken bir anne
sevgisi, şefkati ile yaklaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yine bu
metaforla aynı doğrultuda “Güneş” metaforu
(f=4)
kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu metaforun kullanım oranı %12
olup en fazla kullanılan ikinci metafordur. Öğretmenler güneşin
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tüm dünyayı sarıp, ısıttığı gibi kendilerinin de öğrencileri sarıp
sarmalayıp
sevgileriyle
onları
kucakladıkları
ve
kalplerini
ısıttıklarını belirtmişlerdir.
Çiçek (f=3) metaforu da
en çok
başvurulan üçüncü metafor olup %9 kullanım sıklığına sahiptir.
Bir çiçek nasıl güzel kokusuyla etrafına ferahlık yayıyorsa, tıpkı
onun gibi anaokulu öğretmeni de etrafına davranışlarıyla güzel
koku yayıp
öğrencilerini mutlu etmeli görüşünde oldukları
söylenebilir. “Palyaço” metaforu %6'lık oranla (f=2)
en sık
kullanılan dördüncü metafordur. Bu metaforla öğretmemelerin
adeta kılıktan kılığa girip öğrencilerini hem eğitmesi hem de,
dersler sıkıcı geçmeyecek bir şekilde, öğrencilerine eğlendirici
dersler vermesi amaçlandığı anlaşılabilir. Bu metaforlar ilgili
öğretmenlerin görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Anneye benzetirdim. Sevgisi anne şefkati ile çocukların
örnek aldığı bir modeldir. (Ö3)
“Canlı bir varlık olarak ilk aklıma gelen annedir. Çünkü
insan böyle bir sabırla, böyle bir sevgi ve şefkatle ancak
çocuğunu sevip, ancak çocuğuna böyle bir şefkatle bakabilir.
Cansız varlık olarak ise bir robot. Bir tek çocukların isteğine hiç
yorulmadan cevap veren bir robot....” (Ö7)
“Anaokulu öğretmeni güzelliğini, tatlılığını belli eden bir
çiçek hiç enerjisi bitmeyen canlıya yaptıkları ve becerileri ilk
günkü gibi hatırlanan tarihi olaya benzer. (Ö10)
“Anaokulu
öğretmeni çocuk gibi olmalıdır. Çocuk gibi
hissedip çocuk gibi düşünebilmelidir. Çocukların ruh hallerini ve
davranışlarını tahlil edebilecek düzeyde olmalıdır. Hareketli,
enerjik, sürekli pozitif olmalıdır.” (Ö13)
“Bir tohuma, çiçeğe, benzetirim. Öğrencileriyle buluşunca
çimlenip yeşeriyor, çiçekler açsın diye...” (Ö14)
“Rengârenk
bir
yelpaze
gibi
olmalı.
Çocuğa
kendi
renklerinden bir şeyler katabilmeli. Çok yönlülük gibi.
“Nesneye benzetirdim; şekil vermesi mümkün olurdu.” (Ö17)
“Anaokulu öğretmeni bir gökkuşağı
gibi etrafına neşe,
güzellik, mutluluk, haz, aydınlık saçan rengarenktir. Yağmurdan
sonra insanların onu beklemesi onu renkli renkli insanların
havaya bakması huzurlu olmalarını sağlar. ” (İ9)

81

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education
Research

“ Kesinlikle anne çünkü aile yanından ilk defa ayrılıp size
geliyor. Bayan olmamız sebebiyle size bağlanıp güveniyor, sevgi
duyuyor. Şefkat, merhamet ve ilgiyi sizde görüyor. Güveni, sıcak
iletişimi sizde buluyor. İlk eğitimcisi olana annesine sonra
onunla paralel sizden yeni şeyler öğreniyor. Bu da hem doğal
olarak gerçekleşen bir durum.” (Ö21)
Erkek anaokulu öğretmeni boşanmış ailelerde baba figürünün
yerini alabilir mi? Niçin?
Erkek anaokulu öğretmeninin özellikle boşanmış ailelerde baba
figürünün yerini alıp alamayacağı çalışma grubuna sorulduğunda
alınan cevap grafiksel olarak aşağıdaki gibi çıkmıştır:

Şekil 2. Erkek anaokulu öğretmeni
figürünün yerini alabilir mi?

boşanmış

ailelerde

baba

28,6, 29%

71,24, 71%

Evet
Hayır

Şekil 2 incelendiğinde katılımcıların %71.24’ü
(f=20) erkek
öğretmenlerin
özellikle
boşanmış
ailelerde
baba
figürünü
alabileceği yönündedir. Ancak katılımcıların %28.6’sı (f=8) baba
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figürünün yerini alamayacağını ifade etmiştir. Katılımcıların
soruyu niçin evet ve niçin hayır olarak yanıtladıklarının
açıklaması şöyledir:
“Olabilir, özelliklede
öğretmenin duruşu, öğrenciye bu
hissi, yeterliliği, iletişimi vermesi açısından gerçekleşebilir.
Onunla oturup erkek erkeğe iletişim kurması
sosyal ve sportif
aktivitelerle
bunu
daha
kolay
hissettirebilir.
Bu
boşluğu
doldurabilir. Burada önemli olan zamanın verimi, nitelikli
kullanması ve öğretmeninde bu boşluğu (ihtiyacını karşılaması)
doldurması temel nokta. Bunlar sağlanmazsa çocuk bu ihtiyacı
dede, dayı, amca vb. Akrabalarıyla giderebilir.” (Ö21)
“Kesinlikle
erkek anaokulu öğretmeni boşanmış ailelerde
baba figürünü yerine getirebilir çünkü çocuk model olarak anne
ve babasını model aldığı için anne sevgi ve şefkati, baba otorite
yönünü
temsil
eder.
Eksik
kalan
yönü
kontak
kurup
sağlayabilir.”(İ4)
“Alamaz. Bir öğretmen hiç bir zaman babanın yerini alamaz
fakat derste otorite anlamında erkek öğretmen etkilidir. Baba
figürü olduğu için otorite anlamında yerini alabilir.” (İ3)
“Alabilir. Hayat müşterektir. Bazı çocuklar baba özlemi
çekebilir. Bu açıklarını erkek öğretmeniyle kapatabilir. Bayan
öğretmenler anne şefkati veriyor, erkek öğretmenlerde baba
şefkati verebilir.” (Ö1)
“Çoğu zaman evet yerini alıyor, çocuklarla duygusal bağ
kuruyor. Ayrılırken biraz sıkıntılı oluyor. Babası vefat eden bir
kız öğrencim oldu. Beş yıldır görüşüyoruz. Hala babası gibi
görüyor. Her görüşmemizde sarılıyor.” (Ö2)
“ Hayır alamaz. Çünkü öğretmen ne kadar şefkatle yaklaşırsa
yaklaşsın eğitim öncelikle ailede başlar. Öğretmen sadece
çocuğun
okulda yanında olabilir. Baba ise çocuğun ihtiyacı
olduğu her anda yanında...” (Ö7)
“Erkek
anaokulu
öğretmeni
boşanmış
ailelerde
baba
figürünün yerini alabilir çünkü anaokulu öğretmeni her zaman
halini, ruh sağlığını, psikolojisini anlar ve ona göre davranır.
Çocuğun bu zor zamanlarında ana baba şefkati gösterebilir. Onun
bu eksik yanını az da olsa doldurabilir. Çocuğa yeterince sevgi
gösterip çocuğun özgüveninin oluşmasına yardım edebilir.” (Ö8)
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“ Eğer ki işini, çocukları seviyorsa işine kendini adamışsa
tabi ki de bir baba rolünü almasa da gerek sevgisi, gerek ilgisi ile
çocuklar için kritik bir dönem olan 0-6 yaş döneminde olumlu
kişilik ve karakterin oluşmasında
%50’lik bir temel teşkil
etmektedir.” (Ö13)
“Hiç kimse
kimsenin
yerini alamaz.
Erkek
anaokulu
öğretmeni öğretmen rolünde olmalı.” (Ö16)
“Erkek anaokulu öğretmeni baba figürünün yerini alamaz.
Her çocuğun kendi annesi ve babası vardır. Öğretmenini baba
figürü olarak göremez fakat onun sevgisini, ilgisini, isteyebilir.
Nasıl ki anaokulu öğretmeni çocuğun öz annesi değilse erkek
anaokulu öğretmenleri çocukların gerçek babası yani baba figürü
yerine geçemez” (İ9)
“ Alabileceğini düşünmüyorum. Baba figürünün yerini
alabilmesi için onunla özel zaman geçirmesi gerekir ki bu da çok
mümkün olmuyor. O yüzden
bu figürü aile bireylerinin,
(akrabaların) yapması daha sağlıklı olur.
Erkek anaokulu öğretmeniyle yeterli düzeyde işbirliği yapar
mısınız?
Anaokulu
öğretmen
ve
idarecilerine
erkek
anaokulu
öğretmenleriyle yeterli düzeyde işbirliği yapıp yapmayacakları
sorulduğunda % 79’u işbirliği yapabileceğini belirtmiştir (f=23).
% 21’i ise işbirliği yapmayacağını belirtmiştir. Sonuçlar Şekil
3’de grafiksel olarak belirtilmiştir.
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Şekil 3.
mısınız?

Erkek

anaokulu

öğretmeniyle

yeterli

işbirliği

yapar

21, 21%

Evet
79, 79%

Hayır

Şekil 3 incelendiğinde öğretmelerin büyük çoğunluğunun cinsiyet
ayrımı göstermeden işbirliği yapacağını göstermekte iken %21’lik
kısım yeterli düzeyde işbirliği yapmayacağını ifade etmiştir. Bu
soruya verilen cevaplar incelendiğinde farklı nedenler tespit
edilmiştir:
“ Mesleğinin akademik yeterliliğe sahip her cins ve
meslekten kişilerle rahatlıkla işbirliği yaparım.” (İ1)
“ Benim bilmediğim onun bildiği bir beceri, donanım varsa
örneğin bir müzik aleti çalabiliyor
ve ders daha zevkli etkili
işlenecekse o dersi öğrencilerime zaman zaman sunabilir.” (Ö21)
“Meslek ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak için işbirliği
yapılır.” (İ4)
“Sayı az olduğu için sürekli bir araya gelir, paylaşımlarda
bulunuruz.” (İ3)
“Drama, resim çalışması vb. konularda işbirliği yaparım.”
(İ2)
“ Her hafta mutlaka paylaşımlarımız oluyor. Sorunlarımızı
ve avantajlarımızı anlayabiliyorum.” (Ö2)
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“İş birliği yapılabilir ama yeterli bir düzeyde işbirliği
yapılması beklenemez. Anaokulu öğretmenliği bana ve sanırım bir
çok kişiye göre de bayanlara yönelik bir meslektir. Yani bir
kadını daha çok bir kadın anlar. Beklenemez kısacası...” (Ö7)
“Hayır, yapamam. Denediğim için yapamam.” (Ö10)
“Yeteri kadar iletişim kurulamayabilir. Çünkü insanlar her
zaman bir önyargı ile yaklaşıyor erkek öğretmenlere.” (Ö11)
“Her türlü işini bilen ve seven bir erkek anaokulu
öğretmeniyle çalışırım.” (Ö13)
“Öğretmenliğin cinsiyeti yoktur. Tabi ki işbirliği yaparım.”
(Ö16)
“Tabi ki ama genelde çekingen oluyorlar ve idareci olmayı
seçiyorlar.” (Ö14)
Erkek anaokulu öğretmeni olmanın olumlu/olumsuz yanları
nelerdir?
Erkek anaokulu öğretmeni olmanın bir çok olumlu ve
olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönler genelde erkek öğretmenin
erkek çocuklarla rahat iletişime geçebileceği, bayan öğretmenlere
nazaran
daha
disiplinli
olabileceği
şeklindedir.
Olumsuz
yanlarında ise şefkat, merhamet ve ilgi göstermesi açısından
bayan öğretmenlerden geri kalabileceği vurgulanmıştır. Erkek
öğretmenlerin çocukların tuvalet alışkanlığı, alt değiştirme vs.
gibi öz bakım becerileri konusunda sıkıntılar yaşayabileceği
öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Konuyla ilgili öğretmen
görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Erkek anaokulu öğretmenleri çok zorlanıyorlar. Bir anne
olarak kızımı erkek öğretmene vermek istemezdim.
Erkek
öğretmenlerin
çocuklarının
öz
bakımı
ile
ilgilenmelerinde
zorlanacaklarını düşünüyorum. Sevgideki yakınlığın anaokulu
öğrencisinde dokunsal olması nedeniyle problemler oluşması. Kız
çocuklarıyla ilgili özel durumlarda yardımcı olmada sıkıntılar
olabilir.”(Ö19)
“Erkek öğretmenler için iyi model olabilir. Disiplin ve
otorite üst düzeyde olabilir. İşini güzel yaptıktan sonra bence ne
olumsuz olur ne de sıkıntı. Yeter ki mesleğini yapmaktan zevk
alsın.” (Ö3)
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“Çocuklarla
daha
rahat
iletişim
kurabilir,
çocukların
babalarıyla rahat bir iletişim kurabilir. Ancak çocukların
anneleriyle iletişim kuramayabilir. Çocuklarla oyun oynarken
rahat davranamazlar.” (İ9)
“Fazla anaç olmak bazen bir öğretmen için sıkıntılı olabilir.
Erkek durumu daha normalleştirir. Olumsuz yan olarak bazen aile
erkek öğretmeni kabul etmek istemez.” (Ö14)
“Erkek öğretmen disiplinde örnek olabilir. Olumsuz yanı
olarak: toplumun bakışını aşmak zordur.” (Ö17)
“Görevini layıkıyla yaptıktan sonra
olumsuz tarafı yok.”
(Ö16)
“İşini seviyorsa, çocuklarla iletişimi iyi ise kendisine ve
çocuklara her alanda yardımcı olup yol gösterir. Eğer çocukları
sevmiyor, çabuk sinirleniyorsa bu davranışı şiddete kadar
gidebilir.” (Ö13)
“Babanın otoriter yönünü çağrıştırdığı için düzen ve kural
koymada zorlanmaz. Ancak annenin sıcak kucağını arayan öğrenci
ilk anada erkek öğretmene ısınamayabilir.” (Ö12)
“Duygusal bakmamaları olumsuz yanı olabilir çünkü Türk
toplumunda erkekler biraz daha kaba ve tam
bir erkek olarak
yetişiyorlar.” (Ö11)
“Ben erkek anaokulu öğretmeninin tek olumlu yanı olduğunu
düşünüyorum: Bayanların çocuklarında ve evinde olan emeklerin
sorumluluğunun ne olduğunu anlaması. Erkek öğretmen kesinlikle
bir bayan kadar sevecen ve sabırlı olamazlar. Olsa bile karşı
taraftan ciddi olmadığı ifadesi verilir.” (Ö10)
“...erkek çocuklar oyun oynarken bir babanın oyuna
katılması gibi katılabilir. Olumsuz yanları ise erkek öğretmen
çocuk altına yaptığında değiştiremez. Çocukların hoşlandığı
faaliyetleri hazırlayamaz.
Bir bayan öğretmen istediği role
girebilir ama erkek öğretmenin buna yeterince sabredeceğini
düşünmüyorum. Kadınlar duygularıyla erkekler mantığıyla hareket
eder....anaokulu öğretmenliği için duygusallık lazımdır bu da
erkek öğretmenlerde az bulunur.” (İ7)
“Erkek
öğretmen
öğrencilerin
öz
bakım
ihtiyaçlarını
gideremez, kızların üstlerini değiştiremez.”(Ö6)
“Bayan öğretmen gibi çocuklara fazla ilgi gösteremez.”(Ö6)
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“Erkek öğretmenin olumlu bir yanı yoktur.”(Ö5)
“Erkek öğretmen daha disiplinlidir. Anaokulu dendiği zaman
hep bayan öğretmen akla geliyor, erkek öğretmen onların belki
ilgisini daha çok çeker. Öğretmenliğini yaptıktan sonra olumsuz
bir yanı yok diye düşünüyorum.” (Ö3)
“Erkek öğretmenler velilerle daha rahat iletişim kurabiliyor,
aile veya okul dışı sorunlarımızı okula yansıtmayabiliyorlar.
Doğum izni veya ücretsiz izin gibi okuldan uzun süre ayrı
kalmıyorlar.
Ön
yargı
büyük
bir
olumsuz
yandır,
erkek
öğretmenlere. Velilerin ön yargısının kırılması için çok çaba sarf
edilmesi gerekmektedir.” (Ö2)
“
...Erkek
öğretmenler
annelerde
güven
problemi
yaratabiliyor.” (İ2)
“Olumsuz yanı olarak erkek öğretmenler kız çocuklarına
tuvalet eğitiminde
bir yardımı dokunamaması denilebilir.
Erkekten anaokulu öğretmeni olur mu denilmesi biraz insanın
moralini bozuyor.” (İ3)
“Erkek
anaokulu
öğretmeni
olmanın
babası
olmayan
çocuklara
iyi
model
olması
açısında
olumlu
olacağını
düşünüyorum. Hareketli çocuklara
öz disiplin sağlanması
açısından da faydalı olabilir. Sevgi şefkat yönünden ise çocuklara
fazla sevecen yaklaşılamaya biliniyor. Toplumda erkek öğretmene
karşı olumsuz ön yargılar olabiliyor.” (Ö4)
“Bayan öğretmenler daha fazla ilgi, merhamet, fedakarlık
gösterebilir fakat her şey mesleğin
sevilip sevilmemesi ile
ilgilidir.” (İ1)
“Erkek öğretmen erkek öğrencilerle daha rahat iletişim
kurabilir. Küçük yaş grubunun öz bakım becerilerini zaman zaman
öğretmenlerin yapması gerekebiliyor. Bunu bir erkek öğretmenin
yapması farklı sıkıntılar doğurabilir yada yapamayabilir.” (Ö8).
“Bu erkek öğrenciler için daha artı bir durum olabilir.
Hemcinsleriyle iletişimleri, hareketli etkinlikleri daha rahat ,
eğlenceli olabilir.
Bazı yeniliğe açık, çağdaş düşünen veliler
içinde farklılık her zaman istenilebilecek bir durum olmuştur. Öz
bakım ihtiyaçları için bir
yardımcı öğretmen olduğu taktirde
öğretmen bunlarla uğraşmayıp sadece eğitimle uğraşacaktır. Ancak
erkek öğretmenler bayanlar kadar şefkat, sabır ve merhamete
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sahip olmadıkları için biraz daha zor olabilir. Ayrıca Türk
toplumunda bazı yeniliklere çok açık değil. Özellikle konservatif
aileler kız çocuklarının sevilip okşanmasını, dokunulmasını,
gerektiğinde giyinip soyunmasını, alt temizliği vb. konularda bu
fikre sıcak bakmayabilir.” (Ö21)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Anaokullarında erkek anaokulu öğretmen sayısı gittikçe
artmaktadır. Türkiye hızla gelişmekte ve endüstriyel bir ülke
konumuna yaklaşmaktadır. Yakın gelecekte nüfus artışının devam
edeceği öngörülmektedir. Gerek artan refah seviyesi gerekse artan
nüfus
oranlarından
dolayı,
gerekse
MEB’in
anaokullarını
yaygınlaştırma çabası nedeniyle
resmi- özel anaokulları sayısı
artacak ve daha fazla anaokulu öğretmenine ihtiyaç duyulacaktır.
Toplumumuzda anaokulu öğretmenliği bir bayan mesleği
olarak kabul edilse de gittikçe artan bir şekilde erkek öğretmeler
de
bu görevi yapmaktadırlar. Bu çalışma
erkek anaokulu
öğretmenlerin
nasıl algılandıklarına yönelik bir araştırmadır.
Yapılan
araştırma
sonucuna
göre
anaokulu
öğretmenleri
kendilerini öncelikle kreş veya bakıcı değil “eğitim ve öğretim
“veren kişi olarak tanımladıkları görülmüştür. Toplumuzda
anaokulu ve öğretmenine bakışı eleştiren ve onun “eğitim veren”
özelliğine öğretmenler vuruğu yapmışlardır. En yaygın ikinci algı
ise kendilerini “uzman” gördükleri ve mesleklerindeki uzmanlığa
dikkat çekmişlerdir. Zaten kendileri dört yıllık bir eğitim sonucu
öğretmen olabilmektedirler. Bu mesleki özelliklerinden sonra
kendilerini bir anne ve baba olarak gördükleri aşikardır. Burada
bir anaokulu öğretmeninde olması gereken sevgi, şefkat, ,ilgi,
merhamet gibi duygulara vurgu yapılmaktadır.
Kendilerini
tanımlarken
hangi
metafora
benzettikleri
sorulduğunda
sırasıyla anne(f=9), güneş (f=4) ve çiçeğe (f=3)
benzettikleri görülmüştür. Anaokulu öğretmenleri bir anne gibi
şefkatli ve sevgi doludur çocuklara. Evdeki anne ve babasını
artmamaya çalışır. Bunu en iyi ifade eden metaforda “anne”
olması gayet tabidir. “anne” metaforunun yanı sıra “güneş”
metaforu
da
anaokulu
öğretmenleri
arasında
yaygı
olarak
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kullanılmaktadır. Güneş nasıl dünyayı ve insanları ısıtır, sarar ve
sarmalar aynen anaokulu öğretmeni de öğrencilerine “sıcak bir
ilgi” gösterir ve onları sevgileriyle ısıtır. Bu sıcaklığını
sınıfındaki hiç kimseden esirgemez.
Günümüzün toplumunda boşanma oranları hızla artmaktadır.
Özellikle sanayileşmiş ülkelerde
bu oran daha da artmaktadır.
Türkiye de önümüzdeki yirmi yıl içerisinde daha gelişecektir.
Gelişmiş sanayi ülkelerinde görülen yüksek boşanma oranlarına
sahip olma ihtimali vardır. Anaokuluna gidecek olan bu boşanmış
aile çocukların ailesine bir baba figürünün yokluğunu hissetmesi
kaçınılmadır. Anaokulunda bulunan erkek anaokulu öğretmenlerin,
yapılan çalışmada görüldüğü gibi, boşanmış ailelerde baba
figürünün yerini kısmen de olsa
doldurabileceği anaokulu
öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Evet doldurabilir diyenler
%71, hayır dolduramaz diyenler %29’dır. Bu konuda
erkek
öğretmen özellikle disiplin, otorite rolünü temsil edebileceği
ortaya
çıkmıştır.
Bu
Powderly
ve
Westerday’in
(1998)
bulgularıyla uyuşmaktadır. Her iki yazara göre erkek ana okulu
öğretmeninin otorite konusunda boşluğu doldurabileceği erkek
anaokulu öğretmeninin tahmini faydaları arasındadır. Galley’de
(2000) erkek öğretmenlerin gelişmiş toplumlarda daha çok kabul
gördüğünü, ailelerde erkek rol modelinin eksik olduğu durumlarda
çocuklara örnek olması açısından faydalı olabileceğini ifade
etmiştir. Evde babası bulunmayan çocuklarda kendini daha fazla
kadın rolüyle eşleştirme, ruhsal bozukluklar, zayıf akademik
başarı ve kendine güven duygusunun zayıf olmasını sergiledikleri
gözlenmiştir (Haesler, 1996). Erkek anaokulu öğretmeninin erkek
çocuklara rol modeli olup kendilerini kadın rolüyle eşleştirmeme
konusunda
yardımcı olabileceği Haesler’in (1996) bulgularıyla
örtüşmektedir.
Anaokulu
öğretmen
ve
idarecilerine
erkek
anaokulu
öğretmenleriyle yeterli düzeyde işbirliği yapıp yapmayacakları
sorulduğunda % 79’u işbirliği yapabileceğini belirtmiştir (f=23),
%21’i
ise
işbirliği
yapmayacağını
belirtmiştir.
Çalışmada
görüldüğü gibi erkek anaokulu öğretmenine
karşı cinsiyet
yönünden bir ayrımcılığa tabi tutulma bulunmadığı görülmüştür.
Öğretmenlerin çoğunluğu gerek zümre faaliyetlerinde olsun, gerek
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diğer eğitici aktivitelerde olsun erkek anaokulu öğretmeniyle
işbirliği yapabileceklerini belirtmişlerdir. Beyazkürk (2006)
cinsiyetten kaynaklanan sıkıntıların yapılacak çalışmalarla en aza
indirilebileceğini
ve
erkek
öğretmen
adaylarının
mesleğe
kazandırılabileceğini belirtmiştir. Anaokullarında ise çocuklar
erkek
öğretmenlerini
gelenek
dışı
olarak
görmemişlerdir
(Sumsian, 2000).
Erkek anaokulu öğretmeni olmanın bir çok olumlu ve
olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönler genelde erkek öğretmenin
erkek çocuklarla rahat iletişime geçebileceği, bayan öğretmenlere
nazaran
daha
disiplinli
olabileceği
şeklindedir.
Olumsuz
yanlarında ise şefkat, merhamet ve ilgi göstermesi açısından
bayan öğretmenlerden geri kalabileceği vurgulanmıştır. Erkek
öğretmenlerin çocukların tuvalet alışkanlığı, alt değiştire vs. gibi
öz
bakım
becerileri
konusunda
sıkıntılar
yaşayabileceği
öğretmenler
tarafından
ifade
edilmiştir.
MacNaughton
ve
Newman’a göre
(2001) böylelikle eğer anaokulu öğrencileri
yetişkin erkekleri genç çocuklarla ilgilenirken gördüğünde,
cinsiyet ayrımcısı (non-sexist) olmamayı öğreneceğini ifade
etmektedir (Akt: Harris ve Barnes, 2009). Çocukların cinsiyet
ayrımcısı olmaması da erkek anaokulu öğretmeninin okullarda
bulunmasının bir olumlu yanı olarak görülebilir. “Okul, evden
uzak ev”
olarak algılanabilmiştir. Boşanmış, duygusal olarak
bulunmayan babanın bulunduğu evlerde en az bir öğretmenin
çocuklar için destek ve rol modeli olabileceği gözlemlenmiştir.
Öğretmen sadece akademik becerileri öğreten değil aynı zamanda
çocuklara kendine güveni öğreten ve çocukların yaşamlarını
pozitif olarak değiştirebilen bir kişi olarak tanımlanmıştır
(Werner ve Johnson, 2004). Bu görüş erkek anaokulu olmanın
olumlu yanlarıyla da örtüşmektedir.
İleride erkek anaokulu öğretmenleriyle ilgili
yapılacak
çalışmalarda, farklı illerden örneklem alınmasıyla örneklem
sayısının ve çeşitliliğinin
artırılması
araştırmacı tarafından
önerilmektedir. Yine ilerde yapılacak araştırmalar da
odak
görüşmesi gibi farklı nitel araştırma teknikleriyle yapılacak
çalışmalarda daha derinlemesine bilgi vermesi açısından faydalı
olabileceği düşünülmektedir.
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Özet
İlköğretim çağı, insanın yaşama uyum sağlamasında birçok işleve
sahiptir. Bilgi çağının ekonomide, yönetimde, ailede etkilerinin
yaşandığı, daha da geliştiği günümüzde işlevleri daha da
atmaktadır. Bilgi çağında bilgi en büyük güç kaynağıdır.
Günümüzde sanayileşmiş ülkeler bilgiyi üretirler. Türkiye de bu
hızlı değişim sürecinden ayrı düşünülemez. Yeni olan şey
değişimin
hızı
ve
oranıdır.
Böylelikle
bireylerin,
kendini
gerçekleştirmeleri sağlıklı olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni
teknolojik gelişmeleri okula kazandırma ve bunları kazandırdıktan
sonra personelin bunlardan rahatlıkla yararlanabilmesi için gerekli
tedbirleri alma ile okulun kalitesi artırılır. Bu bağlamda okul
yöneticilerinin teknik, insancıl ve kavramsal yeterliklere sahip
olması gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin kabul edildiği
günümüzde,
ev
ile
okul
arasındaki
engellerin
ortadan
kaldırılmasında
iletişim
stratejileri
önemlidir.
İlişkileri
geliştirmede
en
etkili
iletişim
tekniklerinden
birisi
ileri
teknolojik
olanaklardan
yararlanmadır.
Okul
yönetimlerinin
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teknoloji kullanımına ve yeterli donanıma sahip olmaya önem
vermeleri gerekmektedir. Teknolojik yetersizliklerin mevcudiyeti
aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarından yoksun
olmak demektir. Bu çalışmayla okul müdürlerinin teknolojik
yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş ve değerlendirmelerinin
saptanması
ve
uygun
çözüm
yolların
ortaya
konması
hedeflenmiştir. Bu araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan 150 okul müdürüyle ile
eğitim fakültesi 4. Sınıfa devam eden 40 öğretmen adayıyla
çalışılmıştır. tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri
toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu
sorular ve sözlü iletişim bilgileri kullanılmıştır. Sosyo ekonomik
statü ve cinsiyet, mesleki deneyim değişkenleri ele alınmıştır.
Toplanan veriler SPSS ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin
analizinde; Frekans Analizi, Betimsel İstatistik, Ki Kare testi,
Korelasyon Analizi, Tek değişkenli varyans analizlerine yer
verilmiştir. Nitel verilerin frekans analizleri yapılmıştır.
Anahtar kelimeler:
eleştiri, inovasyon

Teknolojik

yetersizlik,

okul

müdürleri,

Abstract
Primary school, has many functions for human adaptation to life.
Especially in this new erea where the effects of information age
on economy, management, and family are clearly observed.
Information in the information age has the greatest source of
power. Today, industrialized countries produce the information.
This rapid process of change in Turkey should not be treated any
differently. What is new is the pace and rate of change. Thus,
individuals appear to be a healthy with their self-realization.
After getting the new technological developments fort he school
and taking the appropriate measures in order to have the school
staff get easy access to these technologies, school's quality will
be enhanced. In this context, school administrators should have of
technical, human and conceptual competencies. Acceptance of
lifelong learning in today;s world, communication strategies are
important in eliminating the barriers between home and school.
One of the most effective communication techniques is to develop
relations and to benefit from the advanced technological
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developments. School administartions are expected
to put
technology to use with adequate equipment while being aware of
its importance. Lack of technological infrastructure means lack of
research and development. In this study, the criticism of school
principals directed at the technological shortcomings, their
opinions and evaluation methods were aimed to determine the
appropriate solution. In this study, during the 2011-2012 academic
year, 150 school principles that worked for the Ministry of
Education and 40 4th. year prospective teachers who are attending
to a teacher training institute are used to collect data. This is a
descriptive study where a qualitative method is used. As a means
of data collection, open-ended questions are prepared by the
researchers,
and verbal contact information is used. Socioeconomic status, gender, and professional experience were taken
into consideration as variables. The situation is discussed In many
different ways. The collected data were analyzed with SPSS.
Analysis, frequency analysis, descriptive statistics, chi square
test, correlation analysis, univariate analysis of variance are
calculated. Frequency of qualitative data were analyzed.
Keywords:
criticism

Technological

shortcomings,

school

principals,
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Giriş
Genel anlamıyla teknoloji “eğitim yoluyla kazanılmış yeteneklerin
işe koşulmasıyla, doğaya (çevreye) egemen olmak için gerekli işlevsel
yapılar oluşturma sürecidir” (Alkan, 2011). Teknoloji, günümüzde tüm
dünyada hızla genişlemiş ve hayatımızın her alanının vazgeçilemez bir
parçası haline gelmiştir. Teknolojinin hızla genişlediği alanlardan
biriside eğitim-öğretim faaliyetleridir. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi
eğitim ve öğretim alanındaki bu hızlı gelişmeler, ders müfredatlarının
yapısında
ve
bunların
öğretiminde
birçok
değişikliği
kaçınılmaz
kılmıştır.
Günümüz insanının, bugünün dünyasında iyi kararlar verebilmesi ve
verilen kararlara katılabilmesi için, genel ve teknolojik anlamda etkin bir
okur-yazar olması gerekmektedir (Tor
ve
Erden, 2004). Teknolojik
gelişmeler ve değişmeler eğitim kurumlarının yapı ve işlevlerini de
etkilemiştir. Bu gelişmeler aynı zamanda eğitim sürecinin yapısını
değiştirmiş
ve
geleneksel
yaklaşımlarla
eğitim
sorunlarının
çözülemeyeceği
gerçeğini
ortaya
koymuştur.
Eğitim
anlayışındaki
gelişmelerle birlikte yeni teknolojilerin sundukları olanakların artması,
kullanım kolaylığı açısından cazip ve edinilebilir araçlar durumuna
gelmesi gibi nedenler sonucunda teknolojilerin eğitim alanına kullanımı
ve adaptasyonu zorunlu hale gelmiştir (Keser, 1991).
Bilgi ve teknoloji çağının insanları, bilginin çok hızlı üretilmesi,
yayılması ve kullanılması nedeniyle bulundukları yerlerde hayat boyu
birkaç iş değiştirme, yeni işe ve yeni çevreye adapte olma ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak eğitilmelidirler. (Özsoy, 2003). Bilgi çağında
teknolojiyi kullanmak artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk haline
gelmiştir. Toplumda ihtiyaç duyulan birey nitelikleri önemli ölçüde
değişmiş olup, dolayısı ile öğretmenlerin, ihtiyaç duyulan bu bilgi
toplumu bireylerini yetiştirebilmeleri için derslerini teknoloji ile
bütünleştirmeleri gerekmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004).
Günümüz dünyasında en önemli problemlerden biri eğitim sisteminin
yenilenmesi
ve
bu
paralelde
gelişen
dünyanın
yaşamına
ayak
uydurabilecek kabiliyetli, üretici neslin yetişmesidir. Öğrencileri bu
şekilde yetiştirirken, daha iyi motive edebilme ve öğrenmeyi eğlenceli
bir hale getirebilme çok önemlidir. Öğrenmeyi eğlenceli ve cazibe
merkezi haline getirebilmeninde en önemli koşullarından biri amaca
uygun ve hizmet eden teknolojiyi efektif bir şekilde kullanmaktır. Eğitim
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sürecinde teknolojinin kullanımı, aktif öğrenen, yaparak- yaşayarak
öğrenen, anlamlı öğrenen bireylerin yetişmesinde önemli bir anlayıştır ve
gelişen dünyanın yaşamına ayak uydurabilecek kabiliyetli, üretici neslin
yetişmesi için mutlak şartlardan biridir. Yeni teknolojiler öğrencileri,
öğretmenleri,öğrenme ortamlarını ve eğitim liderliğini önemli ölçüde
etkilemektedir.
Teknoloji, bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlarda bilim ile
uygulama arasında bulunan bir alandır. Daha etkili bir öğretim sağlamak
için, öğrenme ve iletişimle ilgili araştırmalara dayalı insan ve maddi
kaynakları kullanarak eğitim sürecinin sistematik olarak tasarlanması,
uygulanması ve değerlendirmesidir. Okul ve okul dışındaki iletişim
ögelerinin ilişkilerini tamamlamada teknolojinin çok önemli rolü vardır.
Öğretim teknolojisi, davranış değişikliği olması için gösterilen çabayı da
içerir. Öğretim teknolojilerinin amacı, eğitimi üretken, bireysel, bilimsel
ve eşit, hızlı bir ortam sağlamaktır. Gelişmiş teknolojiyi kullanmanın
eğitimde tek başına yeterli olmadığı açıktır. Yaşam boyu öğrenme,
teknolojiye ulaşmayı gerektirmektedir.
Okul Yönetimi ve Teknoloji Liderliği
Örgütlerde
canlılığın
ve
verimliliğin
artması,
büyümenin
gerçekleşmesi için değişim şarttır. Değişim amaçları, etkinliği artırmak,
verimliliği
artırmak,
motivasyon
ve
tatmin
düzeyini
artırmaktır
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998:209-210). Eğitim kurumlarınında bu canlılığı,
büyümeyi sağlayabilmesi yeni bir yönetim politikası belirleme, personel
üzerinde ya da kişilerin bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklikleri
sağlayabilmek,
günümüzdeki çok hızlı yaşanan değişimlere ayak
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uydurmak için öncelikle eğitim yöneticilerinin kendini yenilemesi ve
değişimlere açık olması şarttır.
Eğitimde daha nitelikli öğrenciler yetişmesi için elbetteki öncelikle
iyi eğitimci ve eğitim yöneticileri ile beraber öğrenme ve öğretme
ortamlarının da etkili hale getirilmesi gerekmektedir. Etkili öğrenme ve
öğretim ortamı oluşturmak için de öğretim araç ve gereçlerinden
yararlanmak kaçınılmaz bir durum olmuştur (Kazu ve Yeşilyurt, 2008:
177). Elbetteki bu ortamları oluşturma ihtiyacının karşılanması ve
uygulanması meselesi okul yöneticilerine yeni rol ve sorumluluklar
yüklemiştir (Hacıfazlıoğlu ve ark., 2011: 148). Çünkü okul yöneticileri,
bilgisayar ve ilgili teknolojilerin okula kazandırılması ve etkin kullanımı
konusunda
sorumluluğu
üzerinde
taşıyan
en
yetkili
kişiler
konumundadırlar (Turan, 2002: 271).
İçinde bulunduğumuz zaman itibariyle bilgileri, belirli bir düzende
saklama, bunlardan gerekli sonuç ve raporları çıkarabilme, gerekli
kişilere zamanında ulaştırabilme çok önem arz etmekte ve bu durum bilgi
çağını öne çıkarmaktadır. Gelişen dünya ve teknoloji ile bu gelişmelere
paralel olarak hızla artan nüfuslar, ülkeleri eğitim konusunda farklı
uygulamalar geliştirmeye mecbur bırakmıştır.
Okul yöneticilerinin, okul yönetiminde bir liderlik rolü üstlenmesi
günümüzde önemli bir nitelik haline gelmiştir.Yapılan araştırmalara göre
tüm dünyada okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özelliklerinin
araştırılması ve bu özelliklerin sergilenmesi önemli bir yer tutmaktadır
(Turan, 2002; Afshari vd., 2009; Akbaba-Altun ve Gürer, 2008; Anderson
ve Dexter, 2005; Can, 2003, 2008). Liderlik kavramı, insanları etkileme,
belli amaçlar doğrultusunda yönlendirme, yardımcı olma ve böylelikle
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insanların kabiliyetlerinden en efektif şekilde yararlanmadır. Artık
yöneticilik
ve
liderlik
farklı
anlamlar
ifade
etmekte
ve
okul
yöneticiliğinden çok okul liderliği kavramı tercih edilmektedir (Şişman,
2000).
Okul
yönetimi,
farklı
bir
çok
bilginin
değişik
zamanlarda
kullanılmasını gerektiren çok yönlü bir iştir. Okullarda oluşan yoğun
bilgi birikimini düzenleme ve bunları saklama, gerektiği zaman bu
bilgilere hızlıca ulaşabilme, bu sayede zamandan tasarruf etme, öğrenci
ve öğretmenler ile ilgili eğitim durumlarının analizi gelişmeleri
gözlemleyebilme bir yönetici için çok önemlidir. Bilgisayarın çok sayıda
bilgiyi istenilen formatta saklama özelliğinden dolayı yöneticiler bu
bilgileri muhafaza ederek gerektiği yerde ve zamanda kullanabilir,
olaylara ve işleyişe hakim olabilir bu da yöneticilerin doğru kararlar
almasına yardımcı olur (Bozeman & Spuck, 1991: 518; Günbayı &
Cantürk, 2011: 49). Okul yöneticileri okullarında yeniliklerin etkili bir
biçimde
kullanılıp
kullanılmayacağına
ilişkin
temel
bir
rol
oynamalıdırlar. Bu rolün adını Anderson ve Dexter (2005), teknoloji
liderliği olarak önermektedirler (Sincar & Aslan, 2011:573).
Teknolojik yeterliliklere sahip ve teknolojinin eğitim içinde ki
önemini bilen bir eğitim yöneticisi etkili bir okul için önemli avantaj
oluşturmaktadır (Günbayı & Cantürk, 2011: 49). Eğitim öğretim
içerisinde kullanılan bilgisayarların, ilgili bilgi teknolojilerinin ve
yazılım programlarının alımı, laboratuarların ve sınıfların teknolojik
yapıyla donanımı, okul yönetiminde ve sınıfta etkin bir biçimde nasıl
kullanılabileceği, okulun ve bireysel üretkenliğin artırılmasında ki
rolleri, teknolojideki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin öğretmenlerin
teknoloji
konusunda
gerekli
eğitimi
almalarını
sağlaması
okul
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idarecilerinin bu süreçteki görevlerinden bazılarıdır ve bu durum eğitim
yöneticilerini bu alanlarda bazı yeterliliklere sahip olmaya zorlamıştır
(Turan, 2002: 272). Eğitim yöneticileri, bilgisayar ve diğer teknolojilerin
eğitim – öğretim sürecinde effektif bir şekilde faydalanıldığında ki
olabilecek
durumlardan
haberdar
olurlarsa,
onların
kullanımını
destekleyebilir, ögretmenlere liderlikte model olabilir veya isteyen
ögretmenlerle bu liderliği paylaşabilirler (Casey, 1995; Altun, 2004: 51).
Bailey ve Lumley (1997), ise teknoloji liderinin birçok beceriye
sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunlar: 1.Teknoloji becerileri;
lider, teknolojiyi model almalıdır. 2.İnsanlarla iletişim becerisi, lider
yeni teknolojinin uygulanmasında ve öğretilmesinde diğer insanlarla
çalışmayı öğrenmelidir. 3.Program becerisi; liderler teknolojiyi diğer
disiplinlere
nasıl
entegre
edeceklerini
bilmelidirler.
4.Personel
geliştirme
becerileri;
liderler,
teknolojiyi
kullanacak
kişilerin
eğitilmesinin önemini anlamalıdırlar. 5.Liderliği öğrenmek; liderler,
teknolojinin eğitime uygulanmasında “büyük resmi” görebilmelidirler.
(Akt. Akbaba Altun, 2002)
Coilis (1988), Kearsley (1993), VDE (2001) Schmeltzer (2001)'e göre
okul yöneticileri etkili bir teknolojik lider olabilmeleri için çok geniş bir
deneyimlere sahip olmalıdırlar. Alanyazında, okul yöneticisinin teknoloji
konusunda sahip olması gereken yeterliliklerden bazıları (1) bilgisayar ve
teknoloji ile ilgili temel kavramları anlama, (2) belli başlı "yazılımları"
ve "donanım" yazılımlarını tanımlayabilme, (3) "yazılım" ve "donanım"
seçiminde ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken
özellikleri
bilme,
(4)
teknolojinin
okulda
ve
eğitim
sisteminde
kullanılmasina ilişkin vizyon geliştirebilme, (5) teknoloji alımı için
kaynak arama, ve teknolojiyle ilgili kullanım önceliklerini ve alanlarını
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belirleme şeklinde sıralanmaktadır (Akt. Turan, 2002: 275). MacNeil ve
Delafield’e (1998) göre, okul yöneticilerinin önemli rolleri arasında
teknoloji
yeterliğine
sahip
olma
beceri
ve
davranış
özellikleri
bulunmalıdır. Ayrıca, gelişen teknoloji yeterliği ile bütünleşen teknolojik
liderlik, okul yöneticilerine hem okul yönetimini hem de personelini
geliştirmede farklı bir bakış açısı kazandıracağından dolayı önemlidir
(Akt. Akbaba Altun, 2002:8).
Uluslararası Eğitim Teknolojisi Topluluğu (International Society of Technology Education
[ISTE]) ise, eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinine ilişkin beş standart belirlemiştir (ISTE,
2009):
1. Vizyoner liderlik: Eğitim yöneticileri kurumlarının gelişimini ve dönüşümü sağlamak için
teknolojinin tüm yönleriyle entegrasyonuna ilişkin ortak vizyonu geliştirmeye ve uygulamaya liderlik
etmelidirler.
2. Dijital çağ öğrenme kültürü: Eğitim yöneticileri, bütün öğrenciler için titiz, alakalı ve ilgi çekici bir
eğitim sağlamak için dinamik bir dijital çağ öğrenme kültürü oluşturmalı, yaymalı ve sürdürmelidirler.
3. Mesleki uygulamada mükemmellik: Eğitim yöneticileri, çağdaş tekolojileri ve dijital kaynakları
telkin etme yoluyla eğitimcilere yetki veren ve öğrencilerin öğrenmelerini kuvvetlendiren bir mesleki
gelişme ve yenileşme ortamı hazırlamalıdırlar.
4. Sistematik gelişme: Eğitim yöneticileri bilgiyi ve teknolojik kaynakları etkili bir biçimde kullanmak
suretiyle kurumun sürekli bir biçimde gelişmesini sağlayacak dijital çağ liderlik ve yönetimi
sağlamalıdırlar.
5. Dijital vatandaşlık: Eğitim yöneticileri dijital çağın getridiği sosyal, etik, yasal sorunları ve
sorumlulukları anlamayı kavramaya model olmalı ve kolaylaştırmalıdırlar.
Fakat ana hatlarıyla okul yöneticilerinin teknoloji liderliği konusundaki sorumlulukları iki boyutta
değerlendirilmektedir: (1) teknolojinin eğitim öğretim uygulamalarını nasıl geliştirebileceğine dair bir
anlayış ve (2) öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi kullanmalarını destekleyecek stratejiler repertuarına
sahip olmalarıdır (Ertmer, Bai, Dong, Khalil, Park and Wang, 2003).
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ISTE (2009) teknolojinin eğitime başarılı bir biçimde uyarlanabilmesi için gereken koşulları
şöyle sıralamaktadır: paylaşılan vizyon, yetkilendirilmiş liderler, uygulama planı, sürekli ve yeterli
finans, yeterli erişim, yetişmiş personel, sürekli mesleki gelişim, teknik destek, uygun öğretim
programı, öğrenci merkezli öğrenme, ölçme ve değerlendirme, toplum katılımı, destek politikaları ve
destekleyici dış unsurlar. Bu koşulların büyük kısmı okul yönetcilerinin teknoloji liderliği rolleri
arasında olduğuna göre okul yöneticlerinin bunun farkında olmaları ve bilişim teknolojilerinin eğitime
uyarlanması sürecinde gereken çevresel koşulları da oluşturmaları bilincinde olmaları gerekmektedir.
Bilgi teknolojileri, okul yöneticilerinin, etkili ve rekabetçi ortama kaynakları da etkili bir şekilde
sunmasını gerektirir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmayla okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik
eleştiri, görüş ve değerlendirmelerinin saptanması ve uygun çözüm
yolların ortaya konması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:
• Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş
ve değerlendirmeleri nasıldır?
• Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş
ve değerlendirmeleri
arasında
çalıştıkları okulların sosyo
ekonomik statülerine göre fark var mıdır?
• Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş
ve değerlendirmeleri arasında cinsiyete göre fark var mıdır?
• Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş
ve değerlendirmeleri
arasında mesleki deneyimlerine göre fark var
mıdır?

105

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education Research

•

•

•

•

Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliğin nedenlerine ilişkin
eleştiri, görüş ve değerlendirmeleri ile çalıştıkları okulların sosyo
ekonomik statüleri arasında bir ilişki var mıdır?
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliğin nedenlerine ilişkin
eleştiri, görüş ve değerlendirmeleri ile çalışma yılları arasında bir
ilişki var mıdır?
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliğin nedenlerine ilişkin
eleştiri, görüş ve değerlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında
bir
ilişki var mıdır?
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklerin olumsuz yönlerine
ilişkin eleştiri, görüş ve değerlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında
bir ilişki var mıdır?

Araştırmanın Önemi
1) Okulları teknolojiyle bütünleştirme girişimleri için, okul yöneticilerinin mevcut yetersizlikleri
hakkında daha gerçekçi bilgi sağlaması, bu vesile ile okulların teknoloji ile bütünleştirme girişimlerinin
daha etkili bir biçimde gerçekleşmesi açısından farkındalığın oluşturulması,
2) Okul yöneticilerine teknolojik yeterlikler kazandırma programlarına
katkı sağlayacağı,
3) Eğitim kurumlarında okul yöneticilerinin teknoloji liderliği konusuna
ilişkin düşünme, tartışma ve yeni araştırma olanakları yaratacağı
umulmaktadır.
Yöntem
Bu araştırma, hem nicel hem de nitel boyutları olan tarama modelinde
betimsel bir çalışmadır.
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Bursa ilindeki okul müdürleri oluşturmaktadır. .
Bu çalışma seçkisiz atanmış, 2011-2012 eğitim öğretim yılında farklı
sosyo ekonomik statüdeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak
çalışan 152 okul müdürüyle ile Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi 4.
Sınıfa devam eden 40 öğretmen adayıyla yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket
kullanılmıştır. Ankette, tanımlayıcı sorular, teknolojik yetersizlikle ilgili
ilgili görüşlere yönelik 2 tane açık uçlu soru ve görüşlerinin olumlu mu
olumsuz mu olduğunu belirlemek için katılıyorum, kısmen katılıyorum,
katılmıyorum şeklinde cevaplayabilecekleri 7 adet soru sorulmuştur.

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş ve
değerlendirmelerini belirlemek için sorulan sorulara verdikleri cevaplar
katılıyorum ise 3, kısmen katılıyorum 2, katılmıyorum ise 1 puan
şeklinde puanlanmıştır. Bu sorulardan oluşan bölümde en az 10 en fazla
30 puan alınmaktadır. Sosyo ekomik statü ile çalışma yılları bağlamında
görüşler arasındaki farkı incelemek için varyans analizi, cinsiyet ile
ilgili t-testi, okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik
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görüşlerinin ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş, araştırmanın
değişkenlerin göre gruplandırılarak tablolaştırılmış, frekans ve yüzde
hesapları yapılmış ve Ki Kare testi, korelasyon analizi uygulanmıştır.
Teknolojik yetersizliğin nedenleri ve olumsuz sonuçları ile ilgili
açıklamalar gruplandırılmıştır. Toplanan veriler SPSS (Sosyal Bilimler
için İstatistik Programı) ile analize tabi tutulmuştur.
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde okul müdürlerinin teknolojik yetersizlikle ilgili düşünce,
uygulama ve görüşleri yer almaktadır.
Tablo1. Okul müdürlerinin teknolojik yetersizlik ile ilgili görüş ve
değerlendirmelerinin cinsiyete göre t testi sonuçları
Değişken Cinsiyet
N
Sd
Std.
T
Df
P
Error
Mean
Bayan
27
16,96 1,89
150 0,93
0,36
0,084
Erkek
125
16,99 1,56
0,140
Tablo 1’de görüleceği gibi okul müdürlerinin teknolojik yetersizlik ile
ilgili görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşturmadığı
anlaşılmaktadır (p>0.05).
Okulların sosyo-ekonomik durumuna göre teknolojik yetersizliğinin
farklılık gösterip göstermediğine bakmak için ANOVA testi yapılmıştır
ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Okul müdürlerinin çalıştıkları okulların sosyo-ekonomik
durumlarına göre dağılım tablosu ve teknolojik yetersizliğin sosyoekonomik duruma göre ANOVA testi sonuçları
Std.
Std.
N
Mean
Deviation
Error
A LT

63

16,95

1,69

0,21

O R TA

77

17,00

1,66

0,18

ÜST

11

17,18

0,87

0,26

To t a l

151

16,99

1,62

0,13

Okul müdürlerinin çalıştıkları okulların sosyo-ekonomik statülerine alt,
orta, üste göre varyans analizi sonuçları açısından anlamlı bir fark
bulunmamıştır.
Anova
Sum of
Mean
df
F
Sig.
Squares
Square
Between
0,500
2
0,250
0,093
0,911
Groups
Wi t h i n
396,494 148
2,679
Groups
To t a l
396,993 150
Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, okul müdürlerinin teknolojik
yetersizlikle ilgili görüşlerinin çalıştıkları okulların Sosyo-ekonomik
statülerine ( alt, orta, üst) göre varyans analizi sonuçları açısından
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
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Okul Müdürlerinin Çalışma Yılına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizlik ile ilgili görüşlerinin çalışma
yıllarına göre farklılıp gösterip göstermediğini anlamak için ANOVA
testi yapılmıştır ve Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Okul müdürlerinin çalışma yıllarına göre teknolojik
yetersizlikler ile ilgili görüşlerinin ANOVA testi sonuçları
Std.
Std.
N
Mean
Deviation
Error
5-10
6
16,3333
1,36626
,55777
Y
10-15
12
17,1667
,71774
,20719
15-20
21
16,8571
1,90488
,41568
20-25
46
17,1087
1,67635
,24716
25 ve
67
16,9701
1,65117
,20172
üstü
To t a l
152
16,9868
1,62345
,13168
Tablo4. Teknolojik yetersizlikle ilgili olarak okul müdürleri arasında
deneyim yıllarına göre karşılaştırma
Sum of
Mean
df
F
Sig.
Squares
Square
Between
4,005
4
1,001
,374
,827
Groups
Wi t h i n
393,968 147
2,680
Groups
To t a l
397,974 151
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Teknolojik yetersizlikle ilgili olarak okul müdürleri arasında deneyim
yıllarına göre anlamlı bir fark çıkmamıştır (p>0.05).
Tablo 5. Okul Müdürlerinin Mesleki Deneyim Yıllarına Göre Teknolojik
Yetersizliğin Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Te k n o l o j i k
Mesleki deneyim yılı
Ye t e r s i z l i k l e r i n
Nedenleri
TOPLAM
5-10
10152025+
15
20
25
Kişisel
f
6
4
16
29
41
96
gelişimle ilgili
% 100
33,33 76,19 63,04 61,19 63,15789
faktörler
Ekonomik
f
4
3
10
34
47
98
% 66,67 25
47,62 73,91 70,15 64,47368
Teknolojik yetersizliklere ilişkin olarak, 5-10 yıl arası mesleki
deneyimi olanların % 100’ü kişisel gelişim, motivasyon, ilgi gereksinimle
ilgili konuları ilk sırada önemli görürken, 15-20 yıllık deneyimi olan
okul müdürlerinin %76 ile ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Ayrıca 20
yıldan fazla deneyimi olanlar ise birbirine yakın oranlarda benzer
cevapları verdikleri saptanmıştır.
Kişisel gelişim ve teknolojik
yetersizlik arasında ilişki gören(% 33,3) müdürlerin çalışma yılı ise 1015 yıldır.
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Tablo 6. Cinsiyete göre teknolojik yetersizliğin nedenleri
TEKNOLOJİK YETERSİZLİKLERİN
CİNSİYET
NEDENLERİ
bayan erkek
Kişisel gelişimle ilgili faktörler
f
19
77
% 70,37 61,6
Ekonomik
f
20
78
% 74,07 62,4

To t a l
96
76,8
98
78,4

Teknolojik
yetersizliğin
nedenlerine
ilişkin
olarak,
bayan
okul
müdürlerinin hem kişisel gelişimde (%70,4) hem de ekonomik nedenlerle
ilgili
(%74,1)
katılım
oranlarının
yüksek
olduğu
görülmektedir.
Genelde ise % 78,4 oranı ile ekonomik nedenler ilk sırada yer almaktadır.
Tablo 7. Okul Müdürlerinin Çalıştıkları Okulların Sosyo-Ekonomik
Statülerine Göre Teknolojik Yetersizlik Nedenleri
SOSYO EKO.
S TAT Ü
To t a l
Te k n o l o j i k
A LT
O R TA Ü S T
Ye t e r s i z l i k l e r i n
Kişisel
f
41
45
9
95
gelişimle ilgili % 65,08 58,44 81,82 62,91391
faktörler
f
33
61
3
97
Ekonomik
% 52,38 79,22 27,27 64,23841
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Teknolojik yetersizliğin nedenlerinin başında kişisel gelişim, ilgi,
motivasyon, donanım ile ilgili faktörlerin alt (65,1) ve üst (81,8) SES de
olduğu görülmektedir. Orta SES okul müdürlerinin (% 79,2’i) ekonomik
nedenlerin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Üst SES okul müdürleri
ise (%27,3) ekonomiyi çok önemli görmemektedir.
Tablo 8. Okul Müdürlerinin Teknolojik Yetersizlikle İlgili Gördükleri
Sakıncaların Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı
Calisma yili
To t a l
Te k n o l o j i k Ye t e r s i z l i k l e r i n
5-10
10152025+
En Büyük Sakıncası
15
20
25
f
0
0
0
2
4
6
Te k n o l o j i n i n y a r a r l a r ı n d a n
faydalanamama
% 0
0
0
4,348 5,97
3,95
f
2
3
8
21
19
53
Dünyaya ve yeniliklere ayak
uyduramama
% 33,33 25
38,1
45,65 28,36 34,9
f
2
3
2
6
10
23
Eğitim ve öğretimin
aksaması
% 33,33 25
9,524 13,04 14,93 15,1
f
0
0
0
0
1
1
Fırsat eşitsizliğinin oluşması
% 0
0
0
0
1,493 0,66
f
0
0
0
2
0
2
Geleceğin neslini
yetiştirememe
% 0
0
0
4,348 0
1,32
f
0
0
0
2
3
5
Gelişememe, ilerleyememe
% 0
0
0
4,348 4,478 3,29
f
0
0
0
0
2
2
İhtiyaçları karşılayamama
% 0
0
0
0
2,985 1,32
İletişim ve zaman sorunun
f
0
0
6
0
8
14
113
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oluşması
Öğrencilerin gerisinde
kalınması
Somutlaştırma ve algı
yetersizliği
To p l a m k a l i t e y ö n e t i m i v e
rekabet
Ye n i l i k l e r i t a k i p e d e m e m e
To t a l

%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
100

28,57
1
4,762
0
0
1
4,762
1
4,762
21
100

0
4
8,696
0
0
1
2,174
2
8, 8
46
100

11,94
0
0
2
2,985
0
0
6
8,95
67
100

9,21
5
3,29
2
1,32
2
1,32
9
7,2
152
100

Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere ilişkin olumsuz olarak
belirttikleri sakıncaların çalışma yıllarına göre dağılımına bakıldığında
dünyaya ve yeniliklere ayak uyduramama (% 34) ve eğitim öğretimin
aksaması
(%15) endişesini taşıdıkları görülmektedir. Çalışma yılı az
olanlar teknolojiye daha bağımlı durumdadırlar ve %33,3 ‘ bu şekilde
düşünmektedir. Çağı yakalayamama gibi olumsuzlukların olabileceğini
savunanlar 20 yıl ve üstü çalışan okul müdürleridir. Gelecek nesillerin
sağlıksız yetişeceği, ilerlenmeyeceği görüşleri de hakimdir. İletişim ve
zaman sorunu daha çok (28,6) 15-20 yıllık, (%12) oranıyla da 25 ve üstü
yıl görev yapan müdürlerin sayılarıdır.
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T a b l o 9 . S o s y o E k o n o m i k S t a t ü y e G ö r e Te k n o l o j i k Ye t e r s i z l i k l e r i n E n
Önemli Nedenleri
SOSYO
To t
Sosyo Ekonomik
EKO.
al
Statüye Göre
S
TAT
Ü
Te k n o l o j i k
Ye t e r s i z l i k l e r i n E n
Al Ort Üs
Önemli Nedenleri
t
a
t
f
2
4
0
6
Te k n o l o j i n i n
% 3,
5,1
0
3,9
yararlarından
17
95
7
faydalanamama
5
f 17
30
5
52
Dünyaya ve yeniliklere % 26 38, 45 34,
ayak uyduramama
,9
96
,4
4
8
5
f
9
12
2
23
Eğitim ve öğretim
% 14 15, 18 15,
Aksaması
,2
58
,1
2
9
8
f
0
1
0
1
Fırsat eşitsizliği
% 0
1,2
0
0,6
99
6
f
2
0
0
2
Geleceğin neslini
% 3,
0
0
1,3
yetiştirememe
17
2
5
Gelişememe,
f
2
3
0
5
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ilerleyememe

İhtiyaçları
karşılayamama

İletişim ve zaman
sorunu

Öğrencilerin gerisinde
kalmak

Somutlaştırma ve algı
yetersizliği

%

f
%

f
%

f
%

f
%

To p l a m k a l i t e y ö n e t i m i
ve rekabet

f
%

Ye n i l i k l e r i t a k i p
edememe

f
%

3,
17
5
2
3,
17
5
6
9,
52
4
2
3,
17
5
2
3,
17
5
1
1,
58
7
5
7,
93
7

3,8
96

0

3,3
1

0
0

0
0

2
1,3
2

8
10,
39

0
0

14
9,2
7

3
3,8
96

0
0

5
3,3
1

0
0

0
0

2
1,3
2

1
1,2
99

0
0

2
1,3
2

4
7,8

0
0

9
5,9
6
116

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education Research

To t a l

f 63
% 10
0

77
100

11
10
0

151
100

Tablo 10. Teknolojik Yetersizliklerin Sakıncalarının Cinsiyete Göre
Dağılımı
Teknolojik
Cinsiyet
Yetersizliklerin En Büyük Bayan Erkek Toplam
Sakıncası
Teknolojinin
f
2
4
6
Yararlarından
% 7,407
3,2
3,95
Faydalanamama
Dünyaya ve yeniliklere
f
10
43
53
ayak uyduramama
% 37,04
34,4
34,9
Eğitim ve Öğretim
f
2
21
23
Aksar
% 7,407
16,8
15,1
Fırsat Eşitsizliği
f
0
1
1
%
0
0,8
0,66
Geleceğin Neslini
f
0
2
2
Yetiştirememe
%
0
1,6
1,32
Gelişememe,
f
0
5
5
İlerleyememe
%
0
4
3,29
İhtiyaçları
f
0
2
2
Karşılayamama
%
0
1,6
1,32
İletişim ve Zaman
f
4
10
14
Sorunu
% 14,81
8
9,21
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Öğrencilerin gerisinde
Kalmak
Somutlaştırma ve Algı
Yetersizliği
Tky ve Rekabet
Yenilikleri Takip
Teknolojinin
yararlarından
faydalanmamak

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

0
0
0
0
0
0
0
0
2
7,407

5
4
2
1,6
2
1,6
9
7,2
0
0

5
3,29
2
1,32
2
1,32
9
5,92
2
1,32

Tablo 11. Chi-SquareTests
a 22 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,18
Asymp. Sig.
Va l u e
df
(2-sided)
Pearson Chi-Square 20,255(a) 13
0,089
Likelihood Ratio
22,601
13
0,047
N o f Va l i d C a s e s
152
Ki-kare testinden de anlaşılacağı gibi, cinsiyet ile teknolojik yetersizliğe
ait görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır(p<0.05>).
Tartışma ve Sonuç
Okul yöneticilerinin, okula dışarıdan gelen ve okul içerisinde
üretilen her türlü bilgiyi algılamak, anlamlandırmak, gerektiğinde
organize etmek ve ilgili bireylere ulaştırmak için bilgi ve iletişim
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teknolojileriyle barışık olmaları ve hatta bilgi ve iletişim teknolojilerini
günlük yaşamlarının vazgeçilmezleri arasına sokmaları gerekmektedir.
(Sincar & Aslan, 2011:574)
Eğitim yöneticilerinin bilgisayarlardan dolayısıyla teknolojiden
yararlanmaları durumlarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalara aşağıdaki
araştırmalar örnek olarak verilebilir. Günbayı ve Cantürk (2011) yapmış
olduğu bir araştırmada ilköğretim okul yöneticilerinin bilgisayar
teknolojisine karşı tutumlarının olumlu olduğunu tespit etmişlerdir
(Günbayı & Cantürk, 2011: 65). Çevik ve Baloğlu’nun (2007)
yöneticilerin bilgisayar kaygılarını tespit etmek üzere yapmış olduğu
araştırmasında yöneticilerin bilgisayar kaygısı düzeyleri çok yüksek
çıkmamıştır. Ancak belirli bir düzeyde de olsa kaygının var olduğunu
belirtmişlerdir (Çevik & Baloğlu, 2007: 558). Yu ve Durrington (2006)’a
göre bugünün teknolojik yenilikleri eğitim için değerli eğitsel araçlar
sağlamıştır. Beaver (1991) tarafından yapılan araştırmada “ Yöneticilerin
teknolojiye ilişkin yeterliliklerini ve teknoloji eğitimi programının
içeriğini belirleme” amacına yönelik anket yoluyla toplanan bilgiler
sonucunda; okul müdürlerinin çok az teknolojik yeterliliğe sahip olduğu,
görevinde
başarı
için
bilgisayar
yeterliliğinin
önemli
olduğuna
inandıkları, ancak çok az teknoloji eğitimi aldıkları ortaya çıkmıştır
(Akt.Turan, 2002: 276). Brooks (1997) tarafından yapılan araştırmada
“Teknolojinin edinilmesinde ve planlanmasında okul yöneticisinin rolü”
konusunda, okul müdürleriyle informal görüşmeler neticesinde alınan
bilgiler
sonucunda;
okul
müdürlerinin
teknolojinin
okula
kazandırılmasına önem verdikleri ve okul müdürlerinin alınacak teknoloji
konusunda çok az bilgi sahibi olduğu ortaya çıkmıştır (Akt.Turan, 2002:
276). Heaton ve Washington (1999) tarafından yapılan araştırmada
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“Teknoloji
politikaları,
teknoloji
liderliği
ve
kişisel
teknolojik
yeterlilikler konusunda okul müdürünün karşılaştığı problemler” amacına
yönelik anket yoluyla toplanan bilgiler sonucunda; yöneticilerin % 50'si
kişisel becerilerin önemli olduğunu belirttiği, ayrıca katılanların
çoğunluğu öğretimsel ve teknolojik lider olmanın önemli olduğunu,
yöneticilerin rolüne ilişkin önemli konularda okul teknoloji planının
yapılması ve uygulanması, teknoloji konusunda öğretmenlerin eğitimi ve
desteği, yazılım ve donanım seçimi ve kaynak bulma, teknolojinin
öğretimsel olarak kullanımının gerekliliği ifade edilmiştir (Akt.Turan,
2002: 276). Helvacı (2008)’nın yapmış olduğu araştırmasında resmi
ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin (müdür ve müdür
yardımcılarının) teknolojiye karşı tutumlarını, okul yöneticilerinin
görüşlerine göre değerlendirmiştir. Resmi ilköğretim okul yöneticilerinin
görüşlerine göre okul yöneticilerinin, teknolojiye karşı tutumları
kapsamında,
“Teknolojiyi
benimseme”;
“Teknolojik
gelişmelerden
haberdar
olma”;
“Teknolojiyi
izleme”;
“İnternetten
yararlanma”;
“Teknolojiye karşı karamsar olmama” boyutlarında olumlu tutumlar
içinde olduğu tespit edilmiştir. “Teknolojiyi yönetim sürecinde kullanma”
ve “Teknolojiyi kullanma” boyutlarında resmi okul yöneticilerinin
oldukça olumlu bir tutum içinde oldukları; “Teknolojiye güven duyma” ve
“Teknoloji korkusu” boyutlarında ise kararsız (nötr) bir tutum içinde
oldukları tespit edilmiştir (Helvacı, 2008). Akbaba Altun (2000)
tarafından yapılan araştırmada “Okul yöneticilerinin bilgisayar kullanma
düzeylerinin belirlenmesi” konusunda anket yoluyla toplanan bilgiler
sonucunda; eğitim yöneticilerinin bilgisayarlardan daha çok yazışma
yapmaya yönelik yararlandıkları ortaya çıkmıştır (Altun, 2000:10-16).
Çelikten
(2001)
tarafından
yapılan
araştırmada
ise
“
Eğitim
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yöneticilerinin bilgisayar kullanma alışkanlık ve becerilerini tespit
etmek” hakkında kişisel görüşmeler yoluyla toplanan bilgiler sonucunda;
okul
müdürlerinin
kırtasiyeciliği
azaltmak
amacıyla
bilgisayar
kullandıkları ortaya çıkmıştır. Seferoğlu (2009)’nun yaptığı betimsel
araştırmasında bir eğitim kurumunda bir planlamanın yapılmış olması
kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaları açısından
önemlidir. Bu nedenle iyi bir yöneticinin hem iyi bir planlamacı hem de
insan ilişkilerini iyi bilen ve uygulayan iyi bir iletişim uzmanı olması
gerektiği belirtilmiştir. İyi bir yönetici yapacağı planlamayla hem
kurumundaki iş ve işlemleri elindeki kaynaklara uygun bir şekilde
yürütür hem de birlikte çalıştığı elemanları güdüleyerek daha verimli
olmalarını sağlayabilir.
Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere yönelik eleştiri, görüş ve
değerlendirmelerinin saptanması ve uygun çözüm yolların ortaya konması
hedeflenene bu çalışmada:
Teknolojik yetersizliklerin nedenleri olarak ekonomik yetersizlikler ilk
sırada yer almaktadır. Okul müdürlerinin teknolojik yetersizliklere
ilişkin olumsuz olarak belirttikleri sakıncaların çalışma yıllarına göre
dağılımına bakıldığında, dünyaya ve yeniliklere ayak uyduramama (% 34)
ve eğitim öğretimin aksaması (%15) endişesini taşıdıkları görülmektedir.
Çalışma yılı az olanlar teknolojiye daha bağımlı durumdadırlar ve
%33,3’ü
bu
şekilde
düşünmektedir.
“Çağı
yakalayamam”
gibi
olumsuzlukların olabileceğini savunanlar 20 yıl ve üstü çalışan okul
müdürleridir. Gelecek nesillerin sağlıksız yetişeceği, ilerleyemeyeceği
görüşleri de hakimdir. İletişim ve zaman sorunu daha çok (28,6) 15-20
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yıllık mesleki deneyime sahip olan müdürler yaşamaktadır. Aynı zamanda
25 yıl (%12) ve daha fazla görev yapmış olan müdürlerin sayıları da bu
bağlamda az değildir..

•
•
•
•
•

•

•

•

Okulun yapı ve yönetiminde meydana gelen değişmeler okulu
yöneten yöneticilerin rollerini de değiştirmiştir.
Yönetimin sadece geçmişe ve deneyim sonuçlarına dayandığı
devrin çok gerisinde kaldığı gerçeği kabul edilmelidir.
Bu nedenle, yeni ve ortak problemlerin bilimsel bir yaklaşımla
ele alınması zorunludur.
örgüt sistemi içinde ortak amacı gerçekleştirme süreci yönetim
olarak adlandırılır.
Yönetimin görevi kaynak israfına yer vermeden, elindeki
olanakları en iyi biçimde kullanmak, işlerin daha basit daha ucuz
ve daha iyi yapılmasını sağlamaktır.
İlköğretim çağı, insanın yaşama uyum sağlamasında birçok işleve
sahiptir. Bilgi çağının ekonomide, yönetimde, ailede etkilerinin
yaşandığı, daha da geliştiği günümüzde işlevleri daha da
atmaktadır.
Bilgi çağında bilgi en büyük güç kaynağıdır. Günümüzde
sanayileşmiş ülkeler bilgiyi üretirler. Türkiye de bu hızlı değişim
sürecinden ayrı düşünülemez. Yeni olan şey değişimin hızı ve
oranıdır.
Böylelikle bireylerin, kendini gerçekleştirmeleri sağlıklı olarak
ortaya çıkmaktadır. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırma
ve bunları kazandırdıktan sonra personelin bunlardan rahatlıkla
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•

•

yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri alma ile okulun kalitesi
artırılır.
Yaşam boyu öğrenmenin kabul edildiği günümüzde, ev ile okul
arasındaki engellerin ortadan kaldırılmasında iletişim stratejileri
önemlidir.
İlişkileri geliştirmede en etkili iletişim tekniklerinden birisi ileri
teknolojik olanaklardan yararlanmadır. Okul yönetimlerinin
teknoloji kullanımına ve yeterli donanıma sahip olmaya önem
vermeleri gerekmektedir. Teknolojik yetersizliklerin mevcudiyeti
aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarından yoksun
olmak demektir.

Öneriler
Bu çalışmada elde edilen verilere göre okullarda etkili teknoloji
kullanımı
konusunda,
aşağıdaki
hususlar
göz
önünde
bulundurulmalıdır.
•

Okuldaki sorunların temelinde öğrenciler, öğretmenler ve müdür
yatar. Çünkü okulda faaliyet halinde olan, çalışan ve yöneten
kişiler bunlardır. Diğer faktörler; veli ekonomi ve okul yapısı
gibi faktörler. Bunlar öğretmen, öğrenci ve müdürün işbirliği ile
giderilebilecek sorunlardır. Bu yüzden okuldaki sorunların
giderilmesi için bu kişilerin birbirleriyle etkili şekilde çalışması
gerekir.

•

Öğretmenlerimiz
yeterli
ve
donanımlı
değil
bu
yüzden
öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi, isteklerine cevap veremiyorlar.
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Öğrenci merkezli eğitim hala tam oturmuş değil. Okullarımızın
fiziksel yapısı da çok iyi durumda değil.
Yetkililerin,
öğretmenler, uzmanlar ve velilerle bu sorunları bir an önce
çözmesi gerekir.
•

Engellilerle ilgili teknolojik yetersizliklerin de giderilmesi için
bakanlık düzeyinde projeler harekete geçirilmelidir.

•

Teknolojik yetersizlikler sadece ekonomik değil kişisel gelişim,
donanım, motivasyon vb ile ilgilidir.
Özellikle
10-15
yıllık
mesleki
deneyimi
olan
müdürlerle
teknolojik yetersizlikle ilgili isteklendirme, vb daha fazla teşvik
edilmelidir.
Teknoloji amaç değil araç olmalıdır.
Teknolojik yetersizliklerin en olumsuz sonuçlarından birisi
eğitimin
aksamasıdır.
Diğeri
ise
yenilikleri,
gelişmeleri
yakalayamama duygusudur. Bu bağlamda geleceğin nesilleri olan
çocukları değer ve yargılarını doğru oluşturacak, kendilerini,
kültürünü tanıyacak şekilde yetiştirmek esas olmalıdır.
Teknolojiler okullarda atıl bir şekilde kalmamalıdır.
Bilgisayarların öğrenci, öğretmen ve idareciler tarafından bilinçli
şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Bu konuda bilişim derslerinin ve
bilişim dersi öğretmenlerinin gereken önemi tekrar alması
gerekmektedir
Teknoloji tabanlı eğitimde sistem ne olursa olsun öğretmen
olmaksızın eğitimin mümkün olmayacağı, sistem içerisinde
öğretmenin
görevinin
lider
olacağı,
sistemin
omurgasının

•

•
•

•
•

•
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•

•
•

merkezine öğretmenin bulunacağı, görevlerinin bitmeyaceğini
ancak şekil değiştireceği bilincinin öğretmenlere yaşatarak
hissettirilmesinde yarar vardır.
Öğretmen
ve
yöneticilere
yönelik
hizmet
içi
eğitimler
yaygınlaştırılmalıdır. Hizmet içi eğitimde belirli yazılımlar, bazı
programları
kullanmayı
öğretmeyle
birlikte
teknoloji
kullanımının kendileri ve öğrenciler için önemi ön plana
çıkarılmalıdır. Bu eğitimlerin devamı sağlanmalıdır.
Yöneticiler,
kendi
okullarında
var
olan
teknolojilerin
kullanılmasını sağlamalıdır.
Okullarda etkin teknoloji planı oluşturmaya yardımcı olacak bir
“teknoloji
planlama
komitesi”
kurulması,
kuruma
ait
bir
“teknoloji vizyonu” geliştirmesi, öğrencilerin bilgisayar-okur
yazarlığı becerilerini geliştirmek amacıyla “teknolojiye ilişkin
performans
göstergeleri”
belirlenmesi,
teknolojik
ihtiyaç
analizlerin yapılması, bütçenin belirlemesi ve temini, yapılacak
işlerin kimler tarafından ne zaman yapılacağını gösterir bir eylem
planı yapılması, okulun teknoloji alt yapısını inşa etmek, eğitim
kadrosunun “Teknolojiyi öğretim programına entegre etme”,
“Teknolojiyi sınıf yönetimi amaçlı olarak kullanma”, “bilgisayarokur yazarlığı becerilerini geliştirmek” gibi konularında hizmetiçi eğitime gerekli eğitimlerin sağlanması, velilerinde bu sürece
katkısının sağlanması, kapsamlı okul reform çabalarının başarısı
için yöneticilerin ve teknoloji konusunda yüksek düzeyde
yeterli/ehil olmaları ve yöneticilerin de iyi bir teknoloji
anlayışına sahip olmaları büyük önem arz etmektedir (Saban,
2007).
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Otizimli Çocukların Velileri Açısından Erken Farkındalık2
Perceptions of Parents of Chidren with Autism about Early
Intervention
Ebubekir ARSLAN

Öğretim Görevlisi, Şırnak Üniversitesi İdil MYO, Çocuk Gelişimi
Bölümü, earslan@sirnak.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın amacı otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların 0-2
yaş döneminde göstermiş oldukları belirtilere ilişkin veli görüşlerinin
incelenmesidir. Araştırma kapsamında otizm spektrum bozukluğu ayrıntılı
biçimde açıklanmıştır. Araştırma örneklemini Gaziantep, İstanbul, Konya
ve Kocaeli illeri sınırında bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
2 Bu makale, yazarın "Otizmli Çocukların 0-2 Ya
Döneminde Gösterdikleri
Belirtilere
li kin Veli Görü lerinin
ncelenmesi" ba lıklı yüksek lisans
tezinden üretilmi tir.
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Merkezleri ile (OÇEM) Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine devam eden 28
otizmli birey ve ebeveynlerinden oluşmaktadır.Araştırmada veri toplama
aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanan nitel
veriler daha anlaşılır kılınması için nicel verilere dönüştürülerek,
frekans ve yüzdeleri çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda,
otizm spektrum bozukluğu olan çocukların 0-2 yaş döneminde sık olarak
göz kontağı kurmadığı, takıntılı hareketlerde bulunduğu, sık hareket
tekrarı yaptığı, çevresinde gelişen olaylara karşı tepki vermediği,
annenin yokluğunda huzursuz olmadığı, anlamsız sesler çıkardığı,
kokuya, sese ve dokunmaya karşı aşırı tepki verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Spektrum, Özel eğitim

Abstract
The aim of this study is to investigate parents’ views of signs of autism
in their young chidren between the ages of 0-2. Within the framework of
the research the spectrum disorder has been explained in detail. This
research includes 28 children (and their parents) with autism spectrum
disorder continuing in the Special Education and Rehabilitation Centers
located in Istanbul, Gaziantep and Konya borders along with Autism
Children Education Centers (OÇEM). For data collection, interview form
was used. The qualitative data collected in the study is transformed into
quantitative data to make them more understandable, and then frequencies
and percentages are calculated. As a result of the evaluations, it has been
concluded that 0-2 age group children that have Autism Spectrum
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Disorder do not make eye contact, has obsessive behaviors, has frequent
motion repetition, does not react to events in his/her surrounding, makes
meaningless noises, gives excessive reaction to smell sound and touch.
Hence, as a conclusion, early diagnoses can be done for 0-2 age groups
with Autism Spectrum Disorder.
Key words: Autism, Spectrum, Special Education
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Giriş
Otizm spektrum bozukluğu, yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve
bireyin bilişsel, devinişsel, sosyal ve iletişimsel gelişmesinde aksaklıklar
göstererek nöropsikiyatrik bir sendrom olarak kabul edilmektedir
(Korkmaz, 2000). Beynin iletişim yeteneğini ve sosyal ilişkisini
etkileyerek, insanların duyduklarını, gördüklerini ve hissettiklerini
anlamasını ve yorumlamasını engellemektedir (Kulaksızoğlu, 2003:81).
Aydın (2008), otizm spektrum bozukluğun tanımını şöyle yapmıştır:
“Bebeklikten itibaren başkasının gözüne bakmama, ortak
dikkat ve işaret etme davranışlarındaki yetersizlik ve
isteksizlikle kendini belli eden, ilerleyen dönemlerde de
insanlarla ilişki kurmakta güçlük yaşama, aynılığı
koruma isteği, tekrarlayıcı davranışlar ile tekrarlayıcı
konuşma ve sembolik oyun davranışlarındaki ciddi
yetersizliklerin görüldüğü bir iletişim problemidir”
Otizm sözcüğü ilk olarak,
İsveçli Psikiyatrist Eugene Bleuler
tarafından, 1912 yılındaki "The American Journal of Insanity" (Amerikan
Ruhsal Hastalıklar Dergisi) ilk olarak "Otizm" sözcüğü kullanılmıştır.
Yunancada” autos”, Türkçede “kendi” anlamına gelen otizm 1943 yılında
ABD’li çocuk pisikiyatristi Leo Kanner bu terimi Bleuler’den almıştır
(Korkmaz, 2000).
OSB ile ilgili ilk makale ABD’de John Hopkins üniversitesinde
çalışan Leo
Kanner tarafından, kendi hastası olan 11 çocuğun
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özelliklerini anlatarak yazmıştır (Kanner, 1943). Kanner, OSB’yi “Erken
Çocukluk Otizmi” olarak adlandırmış ve aşağıdaki özelliklere göre
tanımlamıştır.
• Çok iyi bir belleğe sahip olan,
• Gecikmiş dil gelişimi olan
• Stereotip (Aynı şekilde tekrarlanan hareketler) hareketleri bulunan
ya da belli hareketleri takıntı halinde gösteren
• Sosyal ilişkilerde başarısız olan, çevresiyle iletişime geçemeyen
• “ben” yerine “sen” gibi şahıs zamirlerini ters kullanan çocuklardır
(Darıca vd.,1992: 17).
Kanner OSB’yi doğuştan gelen duygusal iletişimde sınırlılık olarak
açıklamaktadır (Volkmar, Chavarska ve Klin,2005). Otizm bir hastalık
olarak değil, gelişimsel bir sendrom bozukluğu olarak tanımlanır.
Günümüzde dünyada OSB’li çocuklara yönelik çalışmalar ve hizmetler
gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ise ancak klinik düzeylerde ve özel
eğitim kurumlarında çok sınırlı bir şekilde çalışmalar devam etmektedir.
Ülkemizde
OSB’li
çocuklar
MEB
bünyesindeki
okullarda
normal
sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görmekte ya da zihinsel
engelli olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir
(Yazgaç, 2001: 1). Otizm Kanner’den sonra isim ve tanı kriterleri
açısından değişikliklere uğramıştır. 1980’den beri ise Yaygın Gelişimsel
Bozukluk / YGB (Pervasive Developmental Disorder/ PDD) olarak
kategori tanımı altında yer almaktadır (American Psychiatric Association,
APA, 1994; 2000). Bunun dışında alt kategorilere, Başka Türlü
Adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk / Atipik Otizm, Asperger
Sendromu, Rett Sendromu, Disintegratif Bozukluk bulunur. Aynı zamanda
Otizm Spektrum Bozukluğu (Autism Spectrum Disorder/ ASD) olarak da
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ifade edilebilmektedir (Tsai, Steward ve August, 1981; Volkmar ve Lord,
1998). Yaygın gelişimsel bozukluk tanımı içerisinde yer alan her birey
farklı özellikler göstermekle birlikte sosyal iletişim ve etkileşim
problemleri ortak özellik olarak görülmektedir (Wing, 1996).
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; OSB’li bireylerde motor
kullanım, taklit ve kavram becerilerinde, sembolik oyunlarda ve hayal
gücü geliştirmekte bozukluklar bulunmaktadır. OSB’li bireylerin yaklaşık
%35-40’ında epilepsi hastalığı, %70-75’inde zeka geriliği ve yaklaşık
%50’si iletişimsel konuşma geriliği görülmektedir (Gabriels, 2003: 193194 ). OSB tanısı alan her birey bir birinden farklı özellikler
gösterebildiği görülmektedir.
Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedenleri
Otizm spektrum bozukluğuna sebep olan etkenler konusunda pek
çok görüş sunulmakla beraber henüz kesin bir sebebi bulunamamıştır.
Otizm spektrum bozukluğuna yol açan sebeplerden ziyade birçok etkenin
bu hastalığa sebep olduğu görüşü artık kabul görmektedir. Otizm
spektrum bozukluğunun bir gelişimsel bozukluk olduğu düşünülmekte ve
bu bozukluğa genetik, psikiyatrik, nörolojik ve metabolizmayla ilgili pek
çok faktörün tek başına ya da birlikte zemin hazırladığı düşünülmektedir.
Korkmaz (2003)’a göre otizm spektrum bozukluğunun nedeni tam olarak
bilinmemekle birlikte, birçok sayıda gen ve çevresel etkenlerin etkileşimi
ile açığa çıkan bir bozukluktur görüşü yaygın olarak kabul edilmektedir.
Uzun yıllar ilgisiz ve otoriter ebeveyn tutumlarının neden olduğu
düşünülen otizm spektrum bozukluğu için Özbey (2005: 20) yapılan geniş
çaplı araştırmalara bakıldığı zaman, ebeveynlerin çocuklarıyla olan
ilişkilerinin herhangi bir şekilde bireyi etkilemediği, otizm spektrum
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bozukluğunun sosyo-ekonomik etkenlere bağlı olmadan her ırk, coğrafya
ve sınıfta ortaya çıktığını kanıtlamıştır.
Otizm Spektrum Bozukluğu Türleri/ Sınıflandırma
1. Otizm
Otizm, otizm spektrum bozukluğu kategorisindeki en alt temel
guruptur. Otizmin bireylerde, sosyal etkileşimde önemli yetersizliklere,
konuşma ve iletişimde bozukluğa, sınırlı ve takıntılı ilgiler ile
tekrarlayıcı davranışlarda bozukluk olmak üzere bu üç temel alanda ciddi
şekilde etkilediği görülmektedir. (Özbey, 2005: 17)
2. Asperger Sendromu
Asperger
sendromu
sosyal
etkileşimlerde
bozulmalar
veya
eksikliklerle birlikte, ilgi alanının sınırlı olması ve sembolik oyun
oynama becerisinin olmaması ile kendini gösteren, Yaygın Gelişimsel
Bozukluk
içerisinde
yer
alan
bir
sendromdur.
Bunlar
Asperger
sendromunun otizmle olan ortak özellikleridir.
Asperger sendromunu otizmden ayıran bazı özelliklerde göze
çarpmaktadır. Özellikle Asperger sendromu, otizme göre bireylerde daha
az sosyal bozukluk ve eksiklikler gösterebilmektedir (Fitzgerald ve
Corvin, 2001). Otizmli bireyler genellikle arkadaşlık kurmada ilgisiz
kalıp, içe dönük bir tutum sergilerken, Asperger sendromu olan bireyler,
arkadaşlık ve sosyalleşme konusunda daha aktif davranırlar (Attwood,
2008). Çok sınırlı ilgi alanları ve katı prensipleriyle bilinen Asperger
sendromlular,
pek
çok
yönden
normal
çocuklara
benzerlik
gösterdiklerinden çoğu kez farkedilmezler. Asperger sendromu tanısı
konulmuş bireylerin sözel işlevleri iyidir. Sözcük dağarcıkları ve
dilbilgisi gelişimleri yeterli düzeyde, ancak görsel-algısal ve görsel138

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education Research

devinsel işlevleri yetersiz düzeydedir. Motor gelişimleri normal olmasına
rağmen oldukça beceriksiz olan Asperger sendromlu bireylerde empati
kuramama, kavramları anlayamama ve soyut olay düşünememe gibi
özellikler
görülür.
Otizmli
bireylerin
aksine
asperger
sendromlu
bireylerde dikkat çekmeyen tekrarlayıcı davranışlar vardır. Özbey (2005:
18)’e göre, Asperger sendromlu bireylerin davranış bozukluluklarının
dikkat çekmemesi ve fazla görülmemesi, zeka gerililiklerinin ciddi
olmaması, arkadaş edinme ve sosyalleşme isteklerinin olması, dil
gelişimlerinin sorunsuz olması gibi özellikleri onları otizmli bireylerden
ayıran en önemli özellikleridir.
3. Çocukluk Dezintegratif Bozukluğu
Çocukluk dezintegratif bozukluğu, çok nadir rastlanan bir otizm
spektrum bozukluğu türüdür. ˋHeller hastalığıˊ olarakta adlandırılır. Bu
teşhis konulan bireyler, en az ilk iki yaşlarına kadar normal gelişim
gösterirler. Ancak daha sonra, aniden bir gerileme görülür ve birey daha
önce kazanmış olduğu becerileri de hızla yitirir ve otizm için belirtilen
özellikler kendini gösterir. Çoğu bireyin zihinsel becerileri, ileri
derecede zihin özürlü düzeyine kadar geriler (Özbey, 2005: 18). Çocukluk
dezintegratif teşhisi konulan bireyler, birkaç yıl içerisinde otizm tanısı
alan bireylerle benzer özellikleri gösterirler.
4. Rett Sendromu
Otizme göre nadiren görülen ve az bilinen bir otizm spektrum
bozukluğudur. Otizmin bu dalı Dr. Rett tarafından tanımlanmıştır. Bu
gelişim bozukluğu sadece kızlarda görülür. Temel nedeni ise bir gen
bozukluğudur. Bu çocuklarda motor becerilerinde gelişme görülmez,
aksine
gerileme
görülür.
Sendromun
başlamasıyla
birlikte,
baş
büyümesinde yavaşlama, takıntılı el hareketleri başlar ve el becerileri
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(örneğin; tutma, bırakma, açma vb.) yitirilir. (Özbey, 2005: 18). Zamanla
tüm devinimsel beceriler geriler.
5. Yüksek Fonksiyonlu Otistik
Yukarıda belirtilen gruplandırmalara ait özellikleri taşımayan ve
başka türlü adlandırılamayan, aynı zamanda Atipik otizm olarak da
bilinen bir yaygın gelişimsel bozukluk türüdür. Yüksek işlevli otizm,
otizm tanı kriterleri içerisinde IQ derecesi normal veya normalin
üzerinde olan bireyler için kullanılmaktadır (Korkmaz, 2003). Otizm
bireylerde üç temel gelişim alanını etkiler, ancak YİO (Yüksek İşlevli
Otizm) bu temel alanlardan sadece bir tanesini etkilediği görülmüştür.
Bundan dolayı otizmli bireylerin göstermiş olduğu özelliklerden daha
hafif özellikler gösterirler (Özbey, 2005: 19). Kasari ve Rotheram-Fuller
(2005)’e göre, yüksek işlevli otizm ile asperger sendromu arasında farklı
tanımlandırmalar bulunmakla birlikte bu konudaki tartışmalar devam
etmektedir.
Bu
tanı
karmaşasını
ortadan
kaldırmak
için
birçok
araştırmada, araştırmacılar Yüksek işlevli otizm ile asperger sendromu
olan bireyleri tek başlık altında ve aynı grup içerisinde vermektedir.
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Özellikleri
•
•
•

Göz teması kurmazlar: Gözlerinize baksalar bile kısa sürelidir veya
sizden uzaklara bakıyormuş gibidirler.
Huzursuz
görünürler:
Sürekli
tedirgin,
diken
üstünde
gibi
görünürler.
Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik: Sevinç, üzüntü, kırgınlık,
sinirlenme
gibi
duygusal
tepkilere
karşı
uygun
davranışı
göstermezler.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Yalnızlığı
yeğlemek:
Çoğu
bireyin
başkalarıyla
yapmaktan
hoşlandığı sosyal aktiviteleri yalnız başlarına yaparlar.
Sözel veya sözel olmayan birtakım ifadelere tepki vermeyebilirler:
yüz ifadeleri anlamsızdır. Seslenildiği zaman duyarsız kalırlar.
Zihinsel birtakım engelleri vardır: Çoğunun IQ seviyesi 50’nin
altındadır. Çok azında bunun üzerinde IQ seviyesi vardır.
Etraftaki birtakım değişikliklere stresli tepki gösterirler: Bazı
bireyler ev ya da oda düzenlerinin değiştirilmesine karşı aşırı tepki
gösterirler.
Bazıları birtakım ses, koku ve dokunuşa karşı aşırı hassastır:
Köpek havlaması, araba sesleri, yemek kokusu, sarılma vb.
Bazıları ise sıcağa, soğuğa ve acıya karşı oldukça duyarsızdır:
Hareket takıntıları vardır: Ellerini çırpma, kendi etrafında dönme,
yüz göz hareketleri vb. gibi hareket takıntıları vardır.
Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler: Bazen de bir
kelimeyi sürekli tekrar ederler. (Ekolali)
Çoğunlukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih
etmektedirler: Parlak objelere karşı çok ilgilidirler. Konserve
kutuları, plastik şişeler vb.
Diğer çocuklar üzerinde etkili olan birtakım motive ediciler, bu
çocuklar üzerinde aynı etkiyi yapmaz. (Ünal, 2006: 17-19).
Tekrar davranışları vardır. Örneğin, çamaşır makinesinin kapağını
saatlerce açıp kapatabilirler (Ülker, 2013: 2)
Hayatları boyunca konuşamayanlar olabilir
YÖNTEM
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Araştırma Modeli
Bu araştırma otizm spektrum bozukluğu olan çocukların 0-2 yaş
dönemindeki davranış bozuklukları, anne-baba eğitim düzeyi, meslekleri
ve ebeveynlerin akrabalarında ve çocuklarında görülme sıklığı gibi
değişkenler açısından karşılaştırmasını amaçlayan ve derinlemesine bir
bilgi elde etmek için vaka incelemesi yapılan karma model bir
araştırmadır.
Karma
model
araştırmada,
araştırmacının
yapmış
olduğu
araştırmasının bir aşamasında ya da araştırma süreçlerinin iki ya da daha
fazla aşaması boyunca hem nicel hem de nitel araştırma yaklaşımlarını
karmalanması şeklinde ifade edilebilir (Balcı, 2009, 49).
Araştırmada Kullanılan Ölçüm Aracı
Araştırmada ölçme aracı olarak, açık uçlu (nitel) soruları kapsayan
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun geçerliliği, literatür
taraması ve konu ile ilgili alan uzmanlarının görüş ve tavsiyeleri
doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Görüşme formu, anne-babanın yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, ilaç,
sigara ve alkol kullanımı, akrabalarda görülme sıklığı, ailedeki çocuk ve
OSB’li çocuk sayısı, gebelik öncesi, doğum sırasında ve doğumdan sonra
ki anormallikler ve OSB’li bireyin 0-2 yaş dönemindeki davranış
bozuklukları ile ilgili toplam 23 sorudan oluşmaktadır.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması
142

©IJECER 2014
International Journal of Early Childhood Education Research

Değerlendirme aşamasında içerik analizi yapılmıştır. Verilerin daha
iyi anlaşılabilmesi için verilerde nicelleştirilmeye gidilmiştir. Elde
edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımlarına bakılmıştır.
Yüzde ve frekans dağılımları özellikle katılımcı sayısı az olan nitel
araştırmalarda en çok kullanılan istatistik teknikleridir. Çapraz tablo,
araştırmaya katılan katılımcıların iki veya daha fazla değişkene bağlı
frekans ve yüzde dağılımını gösterir. Tablonun içindeki yüzde değerleri
incelenerek, değişkenler arasında ilişki olup olmadığı ile ilgili fikir
edinilebilir (Büyüköztürk, 2002: 21).
BULGULAR VE YORUM
Tablo 1: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ebeveynlerinin
Kaçıncı Çocuklarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olduğu Durumuna Göre
Dağılımı
Kaçıncı
çocuğunuz

1

2

3

4

5

17

5

3

3

0

60,8

17,8

Topla
m
28

f
10, 10,7 0
100
%
7
Tablo 1’de görüldüğü gibi otizm spektrum bozukluğu olan
ebeveynlerin, %60,8 birinci çocuk, %17,8 ikinci çocuk, %10,7 üçüncü
çocuk,
%10,7
üçüncü
çocuk
otizm
spektrum
bozukluğu
olduğu
görülmektedir.
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Özellikle kardeşler ve ikizler üzerinde yapılan genetik çalışmaların
bulguları, bu bozukluğun genetik olabileceği yönünde fikir vermektedir.
Baird, Cass ve Slonims (2003), belli ailelerde otizm spektrum bozukluğu
olan bireylere daha sık rastlanılmaktadır. Bu bozukluk kardeşlerden
birinde varsa diğerinde de olma ihtimali %2 ile %10 arasındadır. (Toth,
Dawson, Meltzoff,2007).
Tablo 2: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Annelerinin Gebelik
Dönemindeki İlaç Kullanma Durumuna Göre Dağılımı
İlaç kullanım Evet
Hayır
Toplam
3
25
28
ANNE
f
10,8
89,2
100
%
Doğum öncesi dönem ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarına
göre, hamilelik döneminde kullanılan antikonvülsan (nöbet önleyici)
ilaçların ve doğumdan sonra enfeksiyonların yol açtığı bir hastalık
geçirme otizm spektrum bozukluğuna kaynak olabilmektedir (Baird,Cass
ve Slonims, 2003).
Tablo 2’de görüldüğü gibi, literatür bilgilerine paralel olacak
şekilde, annenin gebelik sırasında doktor tavsiyesi ve kontrolü olmadan
kullanılan ilaçlar, çocuklarında OSB oluşmasına kaynak olabileceği ve
OSB bulunma olasılığını arttırabileceği görülmektedir.
Tablo 3: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin 0-2 Yaş Döneminde
Ateşli Hastalık Geçirme Durumuna Göre Dağılımı
Hastalık
Evet
Hayır
Toplam
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geçirme
9

19

28

32,2

67,8

100

f
%
Tablo 3’te görüldüğü gibi, katılımcı ailelerin OSB olan çocuklarının
%32,2’si 0-2 yaş döneminde ateşli bir hastalık geçirmiştir. Bu da OSB ile
0-2 yaş döneminde geçirilen hastalıklar arasında bir bağ olabileceğini
göstermektedir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi, literatür bilgilerine paralel olacak
şekilde, OSB’nin nedeninin ya da tetikleyici etkeninin doğumdan sonra
çocukların 0-2 yaş döneminde ateşli hastalık geçirmeleri olabileceği
görülmektedir.
Tablo 4: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin 0-2 Yaş Döneminde
Şiddet ya da Darbelere Maruz Kalma Durumuna Göre Dağılımı
Şiddet-darbe
Evet
Hayır
Toplam
3
23
28
f
11,6
88,4
100
%
Tablo 4’te görüldüğü gibi, bireylerin 0-2 yaş döneminde şiddet ve
darbelere maruz kalmaları, bireylerin OSB olma ihtimalini arttırabileceği
görülmektedir.
Tablo 5: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin
Tarafından İlk Fark edilme Zamanına Göre Dağılımı

Anne

-

Baba
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Fark etme

0-6
ay

7-12
ay

13-18
ay

5

10

4

1924
ay
2

2536
ay
4

36+
ay

Toplam

3

28

f
17, 35,7 14,3
7,1
14,3 10,7 100
%
9
Katılımcı ailelerin çocuğunuzda bir anormallik olduğunu
zaman farkettiniz? Sorusuna karşı verdikleri cevaplar;
V1: “8. ayda farkettik. Bize tepki vermiyordu. Anormal
bir durum olduğunu düşündük.”
V2:
“10
aylıkken
farkettik.
Bize
tepki
vermedi.
Kulağında bir problem olduğunu düşündük ve doktora
götürdük.”
V3: “18. Ayda farkettim. Konuşmaması dikkatimi çekti.”
V4: “7 aylıkken farkettik. Oturamaması, konuşamaması
ve anlamsız hareketleri vardı.”
V5: “3 yaşında fakrettim. İçine kapanıktı, kendi kendine
el çırpıyordu. Çizgi film izlerken ağlıyordu.”
V6: “30. Ayda farkettik. Konuşma geriliği, tekerlek
izleme ve iletişim sorunu vardı.”
V7: “3 yaşında farkettim. Duyduğunu fakediyordum ama
adını söylediğimde bakmazdı. Olduğu yerde sallanır,
dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyardı. Çamaşır
makinesini izlemeyi ve oyuncak arabaların tekerleklerini
döndürmeyi çok seviyordu.

ilk

ne
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V8: “2 yaşından itibaren ağlamaları başladı. İsmi
söylendiğinde bakmamaya başladı. Konuşmaları azaldı,
gelişimi
gerilemeye
başladı.
Gelişimi
gerilemeye
başlayınca doktora gittik.”
V9: “7,5 aylıkken farkettik. Donuk bakışları ve bilinçsiz
hareketleri vardı. Uykusuzluk ve huzursuzluk vardı.”
V10: “18 ay civarı göz teması kurmuyordu. İsmiyle
seslenildiğinde
umursamıyordu.
Başına
buyruk
hareketleri vardı. Yeni şeyler öğretmede büyük zorluklar
yaşıyorduk. Uyku bozukluğu ve bağırsak bozukluğu
vardı.”
Tablo 6: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Tanı Konulduktan
Sonra Başvurulan Tedavi Yöntemlerine Göre Dağılımı
Tedavi yöntemi Özel Fizik
Kreş İlaç
Gıda
Topla
Eğiti Tedavi
teda diyeti
m
m
visi
24
3
2
2
1
32
f
75
9,4
6,2
6,2
3,2
100
%
Katılımcı aileler çoğunlukla özel eğitime başvurdukları, bazılarının
da özel eğitimin yanında gıda takviyesi, ilaç tedavisi, kreş ve fizik
tedavisi gibi tedavi yöntemlerinden de faydalandıkları görülmektedir.
Tablo 7: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Tanı Konulduktan
Sonra Başvurulan Tedavi Yöntemlerinden Alınan Sonuçlara Göre Dağılımı
Tedavi
Evet
Hayır
Toplam
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sonuçları
21

3

24

87,5

12,5

100

f
%
Tablo 7’de görüldüğü gibi, OSB için özel eğitim ağırlıklı olmak
şartıyla alınmış olan kreş, gıda takviyesi, fizik tedavi ve ilaç
tedavilerinden yüksek oranda olumlu sonuçlar alındığı ve OSB’li
bireylerde
olumlu
yönde
gelişmeler
göstermeye
başladıkları
görülmektedir.
Katılımcı ailelerin çocuğunuza tanı konulduktan sonra hangi tedavi
yöntemlerine başvurdunuz ve tedaviden nasıl bir sonuç aldınız? Sorusuna
karşı verdileri cevaplar;
V1: “Risperdal 0,25 kullanım ve düzenli uzman eğitimi
aldık. Haftada 2 gün kreş oyun saatlerine katıldı.
Göz teması arttı, eskisi kadar inadı kalmadı. Kelime
sayısı arttı.”
V2: “fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde eğitime
başladık.
Fizik
tedaviden
olumlu
sonuçlar
aldık
ama
rehabilitasyondaki
bireysel
eğitimden
bir
sonuç
alamadık.”
V3: “Rehabilitasyon merkezinde özel eğitime başladık.
Olumlu sonuçlar aldık. Dikkati toparlandı, algıda
düzelmeler oldu.”
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V4:
“Özel
eğitim
için
rehabilitasyon
merkezinde
tedaviye
başladık.
Hastaneye
beyin
cerrahisine
götürdük.
MR
çekildi.
Ayrıca
psikolog
ile
görüşmelerimiz oldu. Son olarak da kreşe kaydettik.
Özel eğitim ve kreşten olumlu sonuçlar aldık.
Tablo 8: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin 0-2 Yaş Döneminde
Göstermiş Oldukları Davranış Bozuklularına Göre Dağılımı
0-2 yaş dönemi anormal davranışlar
Göz kontağı kurmama
Ekolali
Takıntı
Hareket tekrarı
Saldırganlık
Çevresinde gelişen olaylara karşı
tepkisi
Annenin yokluğunda huzursuzluk
Sesin geldiği yöne bakma

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

18
64,4
4
32,1
7
26,9
16
57,1
6
21,4
14
50
13
46,4
12
42,8
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Anlamsız ses çıkarma

f
15
%
53,5
Dokunmaya karşı hassaslık
f
8
%
28,5
Sese karşı hassaslık
f
10
%
35,7
Kokuya karşı hassaslık
f
7
%
25
Acıktığını belli etme
f
7
%
25
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %64,4’ü çocuklarının 0-2
yaş döneminde göz kontağı kurmadığını belirtmektedir.
Yaşamın ilk dönemlerinde yeni doğan normal bir bebek, sese
yönelir, kendisine uzatılan parmağı yakalar, gözleriyle etrafı izler, göz
kontağı kurar ve dokunuşa tepki verir. Bunların aksine OSB’li bebekler,
bebeklik dönemlerinde bile göz kontağı kurmaz ve çevresiyle iletişime
geçmezler. Kendilerine gösterilen sevgi ve sıcaklık davranışlarına karşı
tepkisiz kalırlar. (Ünal, 2006: 30-31).
Katılımcı ailelerin büyük çoğunluğu, çocuklarında ilk dikkat
çektikleri anormalliğin normal akranlarının aksine göz kontağı kurmaması
olduğunu, ayrıca OSB’li bebeğin çevresinde gelişen olaylara karşı
bakışlarını çevresine çevirmediği, anne ve çevredeki fertlerle göz kontağı
kurmadığını belirtmişlerdir.
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %32,1’i çocuklarının 0-2
yaş döneminde ekolali bulunduğunu belirtmektedir.
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Ekolali, normal bireylerde de görülen, belli bir dönemde ortaya
çıkan ses ve sözcükleri tekrar etme durumudur. Normal bireylerde üç
yaşından sonra görülmediği ancak OSB’li bireylerde genellikle bu yaştan
sonra arttığı bilinmektedir. Bu konuşma şekli bireyin, kelimeleri ya da
cümleleri duyduğu anda yapılan tekrarı şeklinde ya da günler, aylar
geçtikten sonra sözcükleri papağan gibi tekrarı olarak ortaya çıkar
(Darıca,Abidoğlu, Gümüşçü, 2005).
Araştırmamızda 0-2 yaş dönemindeki davranışları incelediğimizi ve
katılımcı ebeveynlerin soruları çocuklarının 0-2 yaşına göre cevaplaması
istenmiştir. Çocukların 0-2 yaşlarındaki konuşmaları henüz tam gelişim
göstermediği
için,
normal
akranlarına
göre
OSB’li
çocukların
konuşmalarında bir fark gözlenmesi zorlaşır. Bundan dolayı ekolalinin
(ses tekrarı) erken farkedilebilirlikte fark edici bir davranış olmadığı
görülmektedir.
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %26,9’u çocuklarının 0-2
yaş döneminde takıntılı olduklarını belirtmektedir. Normal akranlarına
göre OSB’li çocuğun 0-2 yaşlarında takıntılı hareketler gösterebileceği
görülmektedir. Bu da erken farkedilebilirliği kolaylaştırmaktadır.
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %21,4’ü çocuklarının 0-2
yaş döneminde saldırganlık davranışlarında bulunduğunu belirtmektedir.
Konuşma becerisi olmayan otizm spektrum bozukluğuna sahip
bireyler, isteklerini genellikle çığlık atarak, ağlayarak, saldırganlaşarak
belirtir. Konuşamadıkları için isteklerini yönlendirerek anlatmaya
çalışırlar (Darıca, Abidoğlu,Gümüşçü, 2005).
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %50’si çocuklarının 0-2
yaş döneminde çevresinde gelişen olaylara karşı tepkisiz olduğunu
belirtmektedir.
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Normal bebeklerde görülen dil gelişimi evreleri (babıldama vb.), otizm
spektrum bozukluğu olan bebeklerde görülmediği belirtilmiştir. Bu
bireyler sesleri ve hareketleri taklit etme becerileri zayıf olduğu gibi
çevresindeki kişilerin kendileriyle konuşmalarına ya da seslenmelerine
karşı tepkisiz kalırlar (Özlü-Fazlıoglu, Baran, 2004: 16).
Tablo 8’de görüldüğü gibi 0-2 yaş döneminde OSB’li çocuklar,
çevresinde gelişen olaylara karşı tepki vermede akranlarına göre farklı ve
dikkat çekici davrandıkları görülmüştür.
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %46,4’ü çocuklarının 0-2
yaş döneminde annenin yokluğunda huzursuz olmadığını belirtmektedir.
OSB’nin tanımlayıcı nitelikleri, çevrede gelişen olaylara ve
insanlara karşı ilgisiz olmalarıdır. Bu nedenle; OSB’li bireylerin,
iletişimsel ve duyusal bozukluklarının çözülmesinde farklı deneyimler
kazanmalarını sağlamak çok önemlidir (Wing, 2005:25).
Tablo 8’de görüldüğü gibi OSB’li çocukların normal akranlarına
göre 0-2 yaş döneminde çocuğun annesi ile duygusal bağ kuramadığı ve
annenin yokluğunda huzursuzluk hissetmediği görülmüştür.
Tablo 8’de görüldüğü katılımcı ailelerin %42,8’i çocuklarının 0-2
yaş döneminde sesin geldiği yöne bakmadığını belirtmektedir.
Bu bireyler sesleri ve hareketleri taklit etme becerileri zayıf olduğu
gibi
çevresindeki
kişilerin
kendileriyle
konuşmalarına
ya
da
seslenmelerine karşı tepkisiz kalırlar (Özlü-Fazlıoğlu, Baran, 2004: 16 ).
Tablo 8’de görüldüğü gibi OSB’li çocukların çoğunda anlamsız ses
çıkarma davranışının 0-2 yaş döneminde görüldüğü ve ebeveynlerin
dikkatini çektiği görülmüştür.
OSB’de stereotipik konuşma çok yaygındır. Amacı olmayan cümle
kalıpları, ses ve kelime tekrarlama çok sık görülür. Dil bilgisi kurallarını
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öğrenmede ve dili kavramada zorluklar yaşarlar(Özlü-Fazlıoğlu, Baran,
2004: 16-17 ).
OSB’li bireylerin duyusal uyaranlara verdikleri tepkiler, normal
bireylerin verdiği tepkilere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle de
işitsel, görsel ve dokunsal uyaranlara karşı dikkat çekici tepkiler
gösterirler. OSB’li bireyler, çevresindeki kişilerle göz göze gelmekten
kaçınmaları, isimleri söylendiğinde tepkisiz kalmaları, çevresindekilere
karşı ilgisizlikleri bu bireylerin görme ve işitme ile ilgili sorunları
olduğunu düşündürtebilir. OSB’li bireylerin genellikle tek başlarına
kalmayı tercih ettikleri, aile ve çevresindeki bireylerle iletişim kurmaya
çalışmadıkları görülmektedir. Çevrelerindeki fiziksel değişikliklere
büyük tepki gösterebilirler. OSB’li bireyler bebeklik dönemlerinde
fiziksel temastan kaçınırlar ve kucağa alınmak için çaba sarf etmezler.
Çevrelerindeki nesneleri tanımak için genelde koku ve tat duyularını
kullanırlar (Darıca, Abidoğlu, Gümüşçü, 2005).
Sonuçlar
Bu araştırma da, otizm tanısı konmuş çocukların 0-2 yaş döneminde
gösterdikleri
belirtilere
ilişkin
veli
görüşlerinin
incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş 28
çocuk ve ebeveynlerinden oluşmaktadır.
Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Yeni Ayışığı
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gölcük Yaşama Sevinci
Özel Eğitim okulu, Öz-De Bir Otizm Merkezi, Özel Konya Özel Meram
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Kıvılcım Özel Eğitim
Okulu, Gaziantep Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine devam eden
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bireylerin ebeveynleri tarafından, görüşme formu doldurularak kayıt
altına alınmıştır.
Elde edilen verilerin daha iyi anlaşılır kılınması için nicel verilere
gidilmiştir. Bundan dolayı verilerin frekans ve yüzdelerine bakılarak
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
1. Katılımcı
ebeveynlerin,
günlük
yaşamlarında
ve
gebelik
dönemlerinde doktor onayı olmadan kullandıkları ilaçların
bebekte OSB bulunma ihtimalini arttırabileceği bulunmuştur.
2. Katılımcı ebeveynlerin çoğunun birinci derece akrabaları arasında
OSB’li birey görülmemektedir. Böylelikle literatürde görülen
OSB’nin genetik olarak aktarıldığı görüşünü güçlendirici bir
bağlantı bulunamamıştır.
3. Çocuğun 0-2 yaş döneminde şiddet ve darbelere maruz kalması,
literatür bilgilerine paralel olacak şekilde çocuklarda kalıcı
zararlar
bırakabileceği
ve
çocuğun
OSB
olma
ihtimalini
arttırabileceği görülmüştür.
4. Çocuğun 0-2 yaş döneminde ateşli hastalık geçirmesi ve geç
müdahale edilmesi, literatür bilgilerine paralel olacak şekilde
çocuklarda kalıcı zararlar bırakabileceği ve çocuğun OSB olma
ihtimalini arttırabileceği görülmüştür.
5. Katılımcı ebeveynler, OSB’li çocuklarının gelişimi ve iyileşimi
için ilk başta özel eğitime başvurdukları, bazılarının da özel
eğitim yanında, ilaç ve diyet tedavisi, fizik tedavi ve kreş gibi
farklı hizmetler aldıkları ve çoğunun da aldıkları eğitim ve
tedaviler sonucunda çocuklarında olumlu gelişmeler gördüklerini
belirtmişlerdir.
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6. Katılımcı ebeveynler literatür bilgilerinin aksine çocuklarında bir
anormallik olduğunu veya OSB olabileceğini 12 ay içerisinde fark
etmeye başladıkları belirtmişlerdir.
7. Katılımcı
ebeveynlerin
çocuklarına
bakıldığında,
literatür
bilgilerine paralel olacak şekilde OSB’nin ortak belirtileri olan
davranışları
0-2
yaş
döneminde
de
gösterdiklerini
belirtmişleridir. OSB’li çocuklar 0-2 yaş döneminde göz kontağı
kurmadıları, takıntılı hareketler sergiledikleri, sık hareket
tekrarında bulundukları, çevresinde gelişen olaylara karşı tepki
vermedikleri, annenin yokluğunda huzursuz olmadıkları, anlamsız
sesler çıkardıkları, kokuya, sese ve dokunmaya karşı aşırı tepki
verdikleri belirtilmiştir. Ebeveynlerin çoğunun ilk dikkatini
çeken anormalliğin, çocuklarının aile ve çevresi ile göz kontağı
kurmaması olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuğun konuşmaya geç
başlaması ya da konuşamaması da dikkat çeken bir başka
anormallik olduğu belirtilmiştir.
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