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Şubat 2011, xiv + 179 

Bu çalışmanın amacı, yeni durum belirleme yöntemlerini ve karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen 

adaylarını ayıran öğrenmeye ilişkin özellikleri saptamak ve öğretmen 

adaylarının durum belirleme yöntemlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

Bu çalışmada, araştırma deseninin güçlendirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden birisi olan karma yöntem kullanılmıştır. Bu bağlamda nitel ve 

nicel veriler için iki farklı araştırma deseni kullanılmış ve araştırma sonucunda 

elde edilen bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. 

Çalışma Ankara ili sınırları içerisinde bulunan 1 vakıf 4 devlet 

üniversitesinin, okulöncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri eğitimi, ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik 

öğretmenliği, ortaöğretim matematik eğitimi, ortaöğretim fen eğitimi 

programlarında öğrenimlerine devam eden 719 öğretmen adayı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada gerekli verilerin toplanmasında “Durum Belirleme Tercihleri 

Ölçeği”, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği”, ”Öğrenme Biçemleri 

Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde ayırma analizi ve içerik analizi teknikleri 

kullanılmıştır. 

Yapılan ayırma analizi sonucunda yeni durum belirleme yöntemlerini 

yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada; 

karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih düzeyinin, bilişötesi öğrenme 

stratejisini benimseme düzeyinin, işitsel öğrenme biçemini benimseme 
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düzeyinin ve bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyinin etkili olduğu 

belirlenmiştir.  Karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde 

tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada ise yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih düzeyinin, basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyinin, 

eleştirel düşünme öğrenme stratejisini benimseme düzeyinin, görsel öğrenme 

biçemini benimseme düzeyinin ve yineleme öğrenme stratejisini benimseme 

düzeyinin (negatif yönde) etkili olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının; klasik ve yeni 

durum belirleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasını tercih etmeleri; öğrenme 

biçemi, çalışma yöntemi gibi öğrenmeye ilişkin özelliklerinin, bireysel 

yeteneklerinin ve  öğrenmeye ilişkin bakış açılarının durum belirleme tercihleri 

üzerinde etkili olması; yeni durum belirleme yöntemleriyle 

değerlendirilmelerinin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemesi öne çıkan 

bulgular arasında gösterilebilir. 
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THE FACTORS AFFECTING  THE  ASSESSMENT PREFERENCES OF 
THE  PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR VIEWS ABOUT THE  

ASSESSMENT METHODS 

Doğan, Celal Deha 

Phd, Measurement and Evaluation Program 

Advisor: Ass. Prof. Dr. Ömer Kutlu 

February 2011, xiv + 179 

The aim of this study is to determine the learning characteristics which 

discriminate pre-service teachers who prefer alternative assessment methods 

and complex constructivist exam type strongly from the ones who prefer these 

methods and exam types half heartedly. Also, in this study it is aimed to 

assess pre-service teachers’ views about  these assessment methods. 

In this study, mixed method was used to strengthen the research 

design. So two different research design was used for quantitative and 

qualitative part of the study. 

Working group of the study included 719 pre-service teachers who 

receive education on preschool education, primary school education, 

computer education and instructional technology, elementary science 

education, elementary mathematics education, secondary science education 

and secondary mathematics education departments of five universities (one 

private, four state) located in Ankara Turkey. 

In order to collect data,  “Assessment Preference Inventory”,” Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire”, “Learnig Modalities Qestionnaire” and 

interview form which were developed by researcher were used. To analyze 

the collected data, discrimant analysis and content analysis were done.  

Discrimant analysis results showed us that level of preferring complex 

constructivist exam type, metacognition learning strategy, auditory learning 

modality and kinesthetic learning modality were significantly effective to 

discriminate pre-service teachers who prefer alternative assessment methods 

strongly and half heartedly. On the other hand, results showed us that level of 
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preferring alternative assessment methods, simple choice exam type, critical 

thinking learning strategy, visually learning modality and rehearsal learning 

strategy (negative way) were significantly effective to discriminate pre-service 

teachers who prefer complex constructivist exam type strongly and half 

heartedly. 

The content analysis results showed us that pre-service teachers; 

prefer being assessed by both alternative and traditional assessment 

methods, state that their  learning characteristics such as learning modalities, 

and study strategies affect their assessment preference. On the other hand, 

pre-service teachers think that being assessed with alternative assessment 

methods affects their learning in a positive way. Moreover, according to pre-

service teachers their approaches to learning also afffect their assessment 

preference. 
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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde problem durumu ortaya konulmuş; araştırmanın amacı ile 

amacına bağlı olarak yanıt aranan problemlere, araştırmanın önemine, 

sayıltılarına ve sınırlılıklarına yer verilmiştir. 

Problem Durumu 

Günümüzde toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal, teknolojik alanlara 

ait bilgilerde hızlı ve önemli değişmeler olmaktadır. Bilgileri değişmez kabul 

ederek depolama ve kaydetme yollarını öğrenmekten çok, bilgilere ulaşma ve 

onları elde etme yollarını öğrenmek önem kazanmıştır. Bu durum toplumların 

değişen isteklerini karşılayacak bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmış ve 

onlarda farklı özelliklerin aranmasına neden olmuştur. Değişen koşullar, 

bireyin yeni bilgileri farklı ortamlarda edinebilmesini, bu bilgileri yaşamda 

karşılaşacağı çeşitli sorunları çözmede kullanabilmesini, farklı ortamlara uyum 

sağlayabilmesini, eleştirel düşünebilmesini, diğer bireylerle etkin ve sağlıklı 

iletişim kurabilmesini gerektirmektedir (Birenbaum, 1996).  

Değişen yeni koşullara ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesinde 

en önemli rol, eğitim kurumuna düşmektedir. Eğitim kurumu yeni bilgileri 

kazanarak bu bilgileri gerçek yaşam durumlarında kullanabilecek bireyleri 

yetiştirme durumundadır. Sözü edilen özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi, 

öğrenme-öğretme süreci olarak adlandırılabilecek öğretim sürecinin, dünyanın 

değişen gereksinimlerine göre sürekli gözden geçirilerek yenilenmesini 

gerektirmektedir. 

Öğrenme-öğretme sürecinin niteliği; öğrenme ortamı, öğretmenin bilgi 

ve becerileri, izlenen öğretim programı ve öğretim araç gereçleri gibi pek çok 

değişkenden etkilenmektedir. Öğretim sürecinde fark yaratan en önemli 

değişkenlerden biri de öğrenenin sürece yaptığı katkıdır. Öğrenenin kim 
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olduğu, ne tür öğrenme gereksinimlerine sahip olduğu, öğrenme stilleri, 

güdüsü, öğrenirken kullandığı stratejiler, kişilik özellikleri gibi pek çok bireysel 

farklılık öğrenenler arasındaki akademik başarı farklılıklarını doğuran temel 

etkenlerdir. Öğretim sürecini yakından planlayıp, düzenleyen ve öğrenme 

çıktılarını kontrol eden öğretmenlerin bu güçlü bireysel farklılıklar hakkında 

bilgi sahibi olmaları ve onları öğrencinin öğrenme potansiyelini geliştirecek 

biçimde kullanabilmeleri öğretimin niteliğini artıran ögelerdir (Kuzgun ve 

Deryakulu, 2004).  

 Öğretim ve durum belirleme (assessment) süreçlerinin birbirine 

yakınlaştığı ve etkileşim içine girdiği çağdaş eğitim sistemlerinde, öğretim 

süreci boyunca, öğrencilerin sahip oldukları öğrenmeye ilişkin özelliklerinin 

(öğrenme stili, öğrenme stratejisi, çalışma stratejisi vb.) yanı sıra, durum 

belirleme sürecine ilişkin algılarının ve durum belirleme yöntemlerine ilişkin 

tercihlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Öğrencilerin başarıları 

belirlenirken kullanılmasını tercih ettikleri durum belirleme yöntemlerinin                  

(açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular performans görevleri, portfolyo vb.) 

ve bu yöntemlere ilişkin görüşlerinin bilinmesi, öğretmenlere, öğrenci 

başarısını belirlerken, geribildirim verirken ve öğretim sürecine biçim verirken 

yol gösterecektir. Öğrencilerin başarıları belirlenirken kullanılan durum 

belirleme yöntemlerine ve o yöntemlerin özelliklerine ilişkin görüş, tutum ve 

tercihleri, durum belirleme tercihleri (assessment preferences) olarak 

tanımlanmaktadır (Birenbaum, 1997). 

 Birenbaum (1997), durum belirleme tercihlerini “durum belirleme 

yöntemlerine ilişkin”, “öğrencilere ilişkin”, “notlandırma ve raporlaştırmaya 

ilişkin” olmak üzere üç temel boyutta ele almaktadır. Durum belirleme 

yöntemlerine ilişkin boyut, öğrencilerin başarıları belirlenirken kullanılan farklı 

durum belirleme yöntemlerine ilişkin tercihleriyle ilgilidir. Bu boyut altında yeni 

ve klasik durum belirleme yöntemleri gibi daha yaygın kullanılan sınıflamaların 

yanı sıra karmaşık oluşturmacı ve basit seçmeli olarak adlandırılan sınav 

türleri de yer almaktadır. Basit seçmeli sınav türü daha çok hatırlama 

düzeyindeki davranışları ölçen “doğru-yanlış”, “eşleştirme” türünde maddelerin 

bulunduğu sınavlardan oluşur. Karmaşık oluşturmacı sınav türü ise 

öğrencilerin öğrendikleri farklı bilgileri birarada kullanmalarını sağlayan ve 

kağıt-kalem testi şeklinde uygulanan açık uçlu soruların bulunduğu sınavları 
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içermektedir. Öğrencilere ilişkin boyut, öğrencilerin başarıları belirlenirken 

kullanılan soru türlerinin ölçtüğü zihinsel boyutlar ve durum belirleme sürecine 

katılımlarıyla ilişkilidir. Notlandırma ve raporlaştırmaya ilişkin boyut ise, 

öğrencinin sınav sonuçlarının notlandırılmasına ve verilen geribildirim biçimine  

yönelik tercihlerini içermektedir.  

Birenbaum (2007)’de belirtildiği gibi, son yıllarda öğrencilerin durum 

belirleme tercihlerine ilişkin çalışmalar hızla artmış ve öğrencilerin nasıl bir 

durum belirlemeye gereksinim duydukları araştırmalarla saptanmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmalar öğrencilerin başarıları belirlenirken tercih ettikleri 

durum belirleme yöntemleri ile öğrenmeye ilişkin bazı özellikleri arasında ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. Aşağıda bu konuda önemli olan bazı çalışmalara 

kısaca değinilmiştir. 

Yapılan ilk çalışmalar öğrencilerin hangi sınav türünü tercih ettiği ve bu 

tercihlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı üzerine odaklanmıştır 

(Grandt, 1987; Zoller ve Ben-Chaim, 1990). 1994 yılından itibaren yapılan 

çalışmaların çoğunda Birenbaum (1994, 1997, 2007) tarafından geliştirilen 

“Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği” (Assessment Preference Inventory)” 

kullanılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda, ağırlıklı olarak 

öğrencilerin öğrenmeye ilişkin özellikleri ile durum belirleme tercihleri 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir . Bu çalışmalarda durum belirleme tercihleriyle 

öğrenme stratejileri, güdülenme stratejileri, öğrenme yaklaşımları, çalışma 

stratejileri ve akademik başarı gibi öğrenmeyle ilişkili özellikler arasındaki 

ilişkiler üzerinde durulmuştur. Çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, 

öğrencilerin durum belirleme tercihleri ile öğrenmeye ilişkin özellikleri arasında 

güçlü ilişkilerin olduğunu ortaya koymuş ve öğretim sürecinde durum 

belirleme tercihlerinin dikkate alınması gerektiğinin önemini vurgulamıştır 

(Birenbaum 1997, 2003, 2007; Philips, 1999; Biggs, 2003; Struyven, Dochy ve 

Janssens, 2005; Wilson ve Fowler, 2005; Birenbaum ve Rosenau 2006; 

Watering, Gijbels, Dochy ve Rijt, 2008). 

Öğretim sürecinde öğrencilerin durum belirleme tercihlerinin dikkate 

alınması yalnızca ilköğretim ve ortaöğretimde değil yükseköğretimde, özellikle 

öğretmen eğitiminde de son derece önemlidir. Nitelikli insangücü yetiştirme 

görevi kurum olarak okula, dolayısıyla öğretmene verilmiş önemli bir 
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sorumluluktur. Öğretmenin eğitim sistemi içindeki yerinin bu kadar önemli 

olması doğal olarak öğretmen yetiştirmenin de önemini artırmaktadır (Gürkan, 

1993).  

Eğitim fakültelerinde, öğretmen adaylarının öğrenmeye ve durum 

belirlemeye ilişkin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması 

beklenmektedir. Öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerinin belirlenip 

öğrenmeye ilişkin bazı özelliklerle olan ilişkilerinin ortaya konması, öğretmen 

eğitiminin niteliğini artırmada önemli rol oynayacaktır. Farklı durum belirleme 

yöntemlerini tercih eden öğretmen adaylarını birbirinden ayıran özelliklerinin 

belirlenmesi ve öğretmen adaylarının bu konuda ayrıntılı görüşlerinin alınması 

alana önemli katkılar getirecektir. 

Amaç 

  Yeni durum belirleme yöntemlerini ve karmaşık oluşturmacı sınav 

türünü yüksek ya da düşük düzeyde tercih eden öğretmen adaylarının 

öğrenmeye ilişkin özellikleri ve durum belirleme yöntemlerine ilişkin 

görüşlerinin saptanması bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ya da düşük düzeyde 

tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada; 

a. Klasik durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi, 

b. Karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih düzeyi, 

c. Basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyi, 

ç. Görsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

d. İşitsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

e. Bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

f. Öz yeterlik algı düzeyi,  

g. Sınav kaygısı düzeyi, 

ğ. Açımlama öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

h. Yineleme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

ı.  Bilişötesi öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

i. Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 
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j. Yardım alma öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

 değişkenlerinden hangileri manidar bir etkiye sahiptir? 

2. Karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ya da düşük düzeyde 

tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada; 

a. Klasik durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi, 

b. Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi, 

c. Basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyi, 

ç. Görsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

d. İşitsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

e. Bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyi, 

f. Öz yeterlik algı düzeyi,  

g. Sınav kaygısı düzeyi, 

ğ. Açımlama öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

h. Yineleme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

ı.  Bilişötesi öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

i. Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

j. Yardım alma öğrenme stratejisini benimseme düzeyi, 

değişkenlerinden hangileri manidar bir etkiye sahiptir? 

3. Öğretmen adaylarının; 

a. Tercih ettikleri durum belirleme yöntemlerine,  

b. Durum belirleme tercihlerini etkileyen bireysel farklılıklarına, 

c. Farklı durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine katkısına, 

ç. Performans görevlerinin başarıları üzerindeki etkisine,  

d. Performans görevlerinin olumlu ve olumsuz yönlerine, ilişkin 

görüşleri nedir? 

4. Yeni durum belirleme yöntemlerinin tercih edilmesinde etkili olan 

etmenlere ilişkin model nedir? 

Önem 

Durum belirleme etkinlikleri, öğrencilerin öğrenmeleri ve başarıları 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin durum belirleme yöntemlerine 

ilişkin tercihleri son yıllarda pek çok araştırmanın odağı olmuştur. Yapılan 
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çalışmalar öğrencilerin öğrenme ve durum belirleme tercihlerindeki 

farklılıkların başarıları üzerinde etkiye sahip olduğunu ve öğrenme yaklaşımı, 

çalışma stratejisi, öğrenme stili gibi öğrenmeye ilişkin özelliklerle ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Brienbaum ve Feldman, 1998; Philips, 1999; 

Wilson ve Fowler, 2005; Birenbaum ve Rosenau, 2006). Bu nedenle öğretim 

sürecinde öğrenmeye ilişkin diğer bireysel farklılıklarla birlikte öğrencilerin 

durum belirleme tercihlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öğrenme-

öğretme sürecinde, öğrencilerin durum belirleme tercihlerinin dikkate alınması 

değişen dünyanın gerektirdiği yeterliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu çalışma durum belirleme tercihlerinin öğretim sürecinin 

biçimlendirilmesinde kullanımına dikkat çekecektir. 

Öğretim sürecinin durum belirleme tercihleri dikkate alınarak 

biçimlendirilmesi ciddi bir öğretmen donanımını gerektirmektedir. Öğrenci 

niteliklerinin, öğretmen nitelikleriyle ilişkili olduğu dikkate alınırsa öğretmen 

niteliğinin eğitim sisteminin işleyişinde ve başarıya ulaşmasında önemli bir 

konuma sahip olduğu görülecektir. Bu durum göz önüne alındığında, 

öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerini etkileyen faktörlerin ve 

durum belirleme tercihlerinin öğrenmeyle ilgili diğer özellikleri arasındaki 

ilişkilerin belirlenmesi öğretim sürecinin biçimlendirilmesine ve daha nitelikli 

öğretmenler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de ve dünyada durum belirleme tercihlerine ilişkin az sayıda 

çalışma yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’de bu konuyla ilgili çalışmalar küçük 

gruplar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın nispeten daha büyük bir 

örneklem üzerinde yürütülmüş olması bu araştırmanın önemini artırmaktadır. 

Araştırmanın önemini artıran bir diğer nokta ise, araştırma bulgularının, 

eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programlarına katkı getirecek 

olmasıdır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerine 

ilişkin elde edilecek sonuçlar, öğretmen yetiştiren programlarda ders veren 

öğretim elemanlarının, öğretim sürecini biçimlendirmesine katkı sağlayacaktır. 

Araştırma bulguları öğretim elemanlarına, öğretmen adaylarının başarılarını 

belirlerken, onların durum belirleme tercihlerini de dikkate almaları konusunda 

veriler sunacaktır.  
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Türkiye’de 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya 

başlanan ilköğretim programı, yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenci 

başarısının belirlenmesinde etkin olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Ancak 

öğretmenlerin, yeni durum belirleme yöntemlerine ilişkin bilgi ve deneyim 

eksikliği, öğretim sürecinde sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu 

araştırmadan elde edilen bulgular, yeni durum belirleme yöntemleri 

konusunda donanımlı öğretmen yetiştirilmesine dikkat çekecektir. 

Araştırma bulguları, klasik durum belirleme yöntemleri ile yeni durum 

belirleme yöntemlerinin, etkileşim içinde kullanılmasının gerekliliğine dikkat 

çekecektir. 

Sayıltılar 

Katılımcılar, araştırma kapsamında yanıtlamaları istenen ölçeklere 

samimi ve içten yanıt vermişlerdir.  

Kendileriyle görüşülen katılımcılar, görüşme boyunca gerçek 

düşüncelerini belirtmişlerdir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, 1 vakıf ve 4 devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla  

sınırlandırılmıştır.  

Araştırma, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) eşit ağırlıklı puan türüyle 

öğrenci kabul eden okulöncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri eğitimi bölümleri ile sayısal puan türü ile öğrenci kabul eden, 

ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, 

ortaöğretim matematik eğitimi, ortaöğretim fen eğitimi bölümleriyle 

sınırlandırılmıştır. 

Araştırmada, modüler bir yapıya sahip ve pek çok alt ölçekten oluşan 

“Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği”nin, yeni durum belirleme yöntemleri, 

klasik durum belirleme yöntemleri, basit seçmeli sınav türü ve karmaşık 

oluşturmacı sınav türü alt ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeğin diğer alt boyutları 

çalışma dışında tutulmuştur. 
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Araştırmada modüler bir yapıya sahip ve pek çok alt ölçekten oluşan 

“Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği”nin ise eleştirel düşünme, 

açımlama, düzenleme, yardım arama, yineleme, bilişötesi, öz yeterlik ve sınav 

kaygısı alt ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeğin diğer alt boyutları çalışma dışında 

tutulmuştur. 
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2. BÖLÜM 

KAVRAMSAL, KURAMSAL ÇERÇEVE VE 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde araştırma için önemli olan ve araştırmaya temel oluşturan 

kavramsal ve kuramsal bilgiler sunulmuştur. Bu çerçevede sırasıyla, eğitimde 

ölçme ve değerlendirmenin önemi, yeni ve klasik durum belirleme yöntemleri, 

dereceli puanlama anahtarları, bilişötesi kavramı ve durum belirleme süreciyle 

ilişkisi, durum belirleme tercihleri, öğrencilerin öğrenme biçemleri,  güdülenme 

ve öğrenme stratejileriyle ilgili kuramsal ve kavramsal bilgilere yer verilmiş ve 

böümün sonunda ilgili araştırmalar sunulmuştur. 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 

Ölçme, gerek günlük yaşamda gerekse bilimsel çalışmalarda önemli bir 

yer tutar. Tekin (2000)’e göre ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli 

bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip 

gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade 

edilmesidir. Turgut (1992) ise ölçmeyi, “bir niteliğin gözlenip gözlem 

sonucunun sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi” olarak 

tanımlamıştır. Ölçmenin bilimdeki önemi, bir deneysel yöntemin kurulmasına 

temel oluşturan güvenilir ve geçerli ölçme sonuçlarının elde edilmesinde 

yatar.  

Değerlendirme ise “ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik 

hakkında bir değer yargısına varma süreci” olarak tanımlanmaktadır (Turgut, 

1992). Değerlendirme, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler 

hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Elde edilen ölçümlerden bir anlam 

çıkarmak için söz konusu ölçümlerin bir ölçüt ile karşılaştırılması gerekir. 

Açıkça ifade edilmemiş olsa bile, her değer yargısı, kesinlikle, bir ölçme 

sonucu ile karşılaştırılmasına dayanır (Tekin, 2000). Ölçme bir betimleme işi 

iken değerlendirme bir yargılama, karar verme işidir. Tanımlardan da 
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anlaşılacağı gibi değerlendirme süreci ölçme sonuçları, ölçüt ve karar olmak 

üzere üç ögeden oluşmaktadır. 

Değerlendirme, eğitim sisteminin olmazsa olmaz parçalarından biridir 

ve sistemin devamlılığı için önemli veriler sağlar. Eğitimde, değerlendirme 

türleri çok çeşitlidir ve  amaca göre çeşitlilik göstermektedir. Tekin (2000)’e 

göre değerlendirme üç amaca bağlı olarak yapılabilmektedir: 

1. Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme: Bu tür 

değerlendirmenin amacı öğrencilerin belli bir kurs, ders ya da ünitenin ön 

koşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesini ve ilgili kursun 

geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler olup 

olmadığını belirlemektedir. 

2. Biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik değerlendirme: Bu 

değerlendirme türü öğretim sürecinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu 

değerlendirmenin ana işlevi, öğretim sürüp giderken, her bir ünitedeki 

öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek; bu eksiklik ve yetersizliklerin 

giderilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktır. 

3.  Değer biçmeye yönelik değerlendirme: Bu değerlendirme türünün 

işlevi, genellikle öğretim dönemi sonunda, ara sıra öğretim dönemi  içinde, 

programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, 

öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunmaktır. 

 Hangi amaçla yapılırsa yapılsın bir ölçme ve değerlendirme 

sürecinde birtakım değerlendirme ilkelerinin dikkate alınması gerekir. Bunlar 

amaçla ilkesi, devamlılık ilkesi, geniş kapsamlılık ilkesi, kendini değerlendirme 

ilkesi, bütünlük ilkesi, ölçme araçlarında çeşitlilik ilkesi, işbirliği ilkesi ve 

planlama ilkesi olarak özetlenebilir. Belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkeleri 

gözetilerek verilen bir kararın isabetli bir karar olma olasılığının 

yükselebileceği savunulabilir (Özoğlu ve Koç, 1995;  Koç, 2008; Kilmen ve 

Demirtaşlı, 2010). 

Eğitimde temel amaç öğrenci davranışlarının istendik yönde 

değiştirilmesi olarak ifade edilebilir. Öğrencilerde oluşturulması hedeflenen 

davranış değişiklikleri belirlenmeden, bir öğretim etkinliğinin verimli ve etkili 

olması beklenemez. Hedeflenen noktaya ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşıldıysa 
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ne derecede ulaşıldığını belirlemede, ölçme ve değerlendirme önemli bir yer 

tutar. Doğru ve etkili ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılmadan öğretim 

hizmeti verilecek grubun yeterli olarak tanınması, süreç sırasındaki eksiklik ve 

aksaklıkların uygun bir biçimde belirlenmesi, süreç sonunda öğrenci 

yeterliklerinin doğru olarak belirlenmesi ve eğitim sisteminin yenilenmesi ile 

geliştirilmesinin sağlanması oldukça zordur. Bu nedenle doğru ve yerinde 

karar vermede ölçme ve değerlendirme etkinlikleri büyük önem taşır.  

Eğitim-öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin büyük 

öneme sahip olması son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların artmasını ve 

alana yeni kavramların girmesini sağlamıştır. Bu yeni kavramlar ile alana daha 

önce giren kavramlar arasındaki farklılıkların net olarak ortaya konulmaması 

kavram kargaşası yaratmaktadır. Bu kavramlardan biri de “durum 

belirleme”dir. 

Değerlendirme ve Durum Belirleme Kavramları 

Değerlendirme (evaluation) ve durum belirleme (assessment) eğitim 

bilimleri alanında sıkça kullanılan kavramlardır. Bu iki kavram arasındaki 

ilişkinin ve farklılıkların bilinmesi ölçme ve değerlendirme etkinlikleri açısından 

büyük önem taşımaktadır. “Durum belirleme” kavramı Türk eğitim sisteminde 

yaygın olarak kullanılmadığı için, değerlendirme kavramı ile karıştırılmaktadır. 

Türkçede “evaluation” karşılığı olarak “değerlendirme”, “assessment” karşılığı 

olarak da “durum belirleme” ifadeleri kullanılmaktadır (Aslanoğlu ve Kutlu, 

2004).  

Linn ve Gronlund (1995)’e göre “durum belirleme”, ölçme sonuçlarının 

bireylerin performansları hakkında bilgi verecek biçimde kullanılmasıdır ve 

yargılayıcı bir sonuç içermekten daha çok bireylerin öğrenmeleri hakkında var 

olan durumu göstermeyi amaçlamaktadır. Ariasan (1994) ise durum 

belirlemeyi, öğrenci davranışları hakkında öğretmenin karar verebilmesi için, 

bilgilerin toplanması, yorumlanması ve bu bilgileri ilişkilendirerek öğrenci 

hakkında genel bir sonuca ulaşılması olarak tanımlamaktadır. Bir başka 

anlatımla durum belirleme, öğretmenin öğrenci hakkında bilgi toplamak için 

kullandığı bütün yolları içermektedir.  
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Değerlendirme ve durum belirleme kavramlarının anlamlarına 

bakıldığında değerlendirmenin gözlem ve ölçme sonuçlarına dayalı olarak 

daha çok yargılayıcı bir karar verme süreci olduğu, durum belirlemenin ise 

sonuçlarla ilgili var olan durumu betimlediği ve yargılamaktan daha çok 

yönlendirme amacı güttüğü görülmektedir. İngilizce “assessment” sözcüğünün 

Latince “assidere” sözcüğünden geldiği görülmektedir. “Assidere” sözcüğü 

Latincede, bir kimsenin yanı başında durup onu gözlemlemek anlamında 

kullanılmaktadır (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2010). “Assessment” 

sözcüğünün anlam bilimsel kökenine bakıldığında da yargılamadan daha çok 

betimleme ve yönlendirme anlamı içerdiği görülmektedir (Birenbaum, 1996). 

Bu çalışmanın da sahip olduğu özellikler nedeniyle “değerlendirme” yerine 

“durum belirleme” ifadesi kullanılmıştır. 

Durum Belirleme Yöntemleri 

Okullarda yapılan ölçme ve durum belirleme etkinliklerinin temel 

amaçlarından biri de, öğrenci başarısı hakkında bilgiler elde ederek öğretim 

sürecinin biçimlendirilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle okullarda farklı 

zihinsel süreçlerde başarı gösteren öğrencilerin belirlenmesi için farklı durum 

belirleme yolları kullanılmaktadır.  

Haladyna (1997), öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerini “erişi                     

(achievement)” ve “yetenek (ability)” olmak üzere iki temel boyutta ele 

almaktadır. Erişi bazı kavram, tanım, olgu gibi temel bilgilerin ezberlenmesiyle 

birlikte biraz daha karmaşık ancak öğrencinin öğrendiklerine benzer 

durumlarda uygulamasını içeren zihinsel becerilerdir ve bir ders, ünite ya da 

dönem gibi kısa sürede gelişen öğrenci davranışlarını içermektedir. Kendi 

içinde bilgi ve beceri olarak iki alt boyuta ayrılır. Bilgi ders içeriğinin 

ezberlenmesini ve anımsanmasını, beceri ise bu ezberlenen bilgilerin 

uygulamaya yönelik kulanılmasını ifade eder. 

Yetenekler ise bir anlamda becerilere benzeyen ancak daha karmaşık 

olan ve geliştirilmesi daha uzun zaman alan davranışlardır. Yetenekler aynı 

anda birden çok bilgi ve becerinin kullanılmasını gerektirir. Problem çözme, 

eleştirel düşünme, yaratıcılık vb. gibi uzun zamanda gelişen üst düzey zihinsel 

süreçler, yetenekler arasında gösterilebilir. Bu bağlamda öğrenci başarısının 
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gelişimini bilgiden beceriye, beceriden yeteneğe doğru yükseltmek çağdaş 

dünyanın isteklerine yanıt verebilecek bireylerin yetiştirilmesine büyük katkı 

sağlayacaktır. 

Erişi ve yetenek düzeyindeki öğrenci davranışlarının belirlenmesi farklı 

durum belirleme yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Erişi 

düzeyindeki davranışların belirlenmesinde klasik, yetenek düzeyindeki 

davranışların belirlenmesinde ise yeni durum belirleme yöntemleri 

kullanılmaktadır.  

Bu durum öğrenci başarısı hakkında doğru bilgilere ulaşmak ve öğretim 

sürecini doğru biçimlendirmek için büyük öneme sahiptir. Berberoğlu (2006), 

öğrenme sürecinde uygun durum belirleme yöntemleri kullanmanın öğrenci 

başarısını olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamıştır. Ölçülecek öğrenci 

davranışının özelliklerine göre farklı durumlarda kullanılan ancak birbirini 

tamamlayan iki durum belirleme yöntemi bulunmaktadır: Klasik ve yeni durum 

belirleme yöntemleri. Bu yöntemlerin özellikleri ayrıntılı olarak aşağıda 

verilmiştir. 

Klasik Durum Belirleme Yöntemleri 

 Klasik durum belirleme yöntemleri çoğunlukla erişi düzeyindeki öğrenci 

davranışlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ders içeriğine ilişkin bilgilerin 

hatırlanmasını ve ağırlıklı olarak derste öğrenilen bilgilerin, öğrenilene benzer 

biçimde kullanılmasını gerektiren durumlarda kullanılmaktadır ve çoğunlukla 

kâğıt kalem testi olarak bilinen sınav türlerini içermektedir. Chase (1999) ve 

Nitko (2004), temel kavram bilgisi ve uygulamalarına ilişkin pek çok öğretimsel 

kazanımların kâğıt kalem testleri olarak bilinen klasik durum belirleme 

yöntemleriyle ekonomik olarak ölçülebildiğini ifade etmektedirler.  

Öğretim sürecinde sık kullanılan açık uçlu (kısa ya da uzun yanıtlı 

olabilir), çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme gerektiren boşluk 

tamamlamalı vb. soru türleri klasik durum belirleme yöntemlerine örnek olarak 

gösterilebilir (Ariasan ve Russel, 2008). 



14 
 

Her yöntemin olduğu gibi klasik durum belirleme yöntemlerinin de güçlü 

ve zayıf yanları vardır. Aşağıda bu yöntemin güçlü ve zayıf yanları ana 

hatlarıyla verilmiştir. 

Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Güçlü Yanları 

Klasik durum belirleme yöntemleri Türkiye’de ve dünyada eğitim 

sistemlerinde en sık kullanılan sınav türlerini içermektedir. Bu nedenle klasik 

durum belirleme yöntemlerinin en güçlü yanı öğretmenler, öğrenciler ve veliler 

tarafından tanınıyor olmasıdır. Her ne kadar ülkemizde ve dünyada klasik 

durum belirleme yöntemlerinin hatalı uygulandığı durumlar olsa da bu 

yöntemlerin tanınıyor olması eğitim sürecinde doğru ve yerinde kullanılmasına 

katkı getirmektedir. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin bir diğer güçlü yanı ise, ölçme 

araçlarının geçerlik ve güvenirliklerine ait psikometrik özelliklerinin 

belirlenmesi ve bu doğrultuda araçların geliştirilebilmesidir. Özellikle “1-0” 

olarak puanlanabilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler üzerinden, 

aracın madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği, içtutarlılık katsayısı, yapı 

geçerliği gibi psikometrik özelliklerinin belirlenebilmesi amaçlanan yapıyı 

tutarlı ve hatadan arınık ölçen ölçme araçlarının geliştirilmesine katkı 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çoktan seçmeli ve kısa yanıtlı testler gibi fazla 

sayıda madde içerebilen sınav türleri ile çok sayıda davranış gözlenebilmekte, 

böylece aracın kapsam geçerliği artırılabilmektedir. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin, özellikle çoktan seçmeli 

soruların, nesnel olarak puanlanabilmesi bireylerin karşılaştırılabilmesi için 

sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle ulusal çapta yapılan seçme ve 

yerleştirme amacı güden sınavlarda en sık kullanılan sınav türü çoktan 

seçmeli testlerdir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler üzerinde 

yapılabilecek bazı üst düzey istatistikler madde yanlılığının belirlenmesine, 

farklı testlerin eşitlemesine ve madde tepki kuramı gibi test kuramlarının 

geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin geliştirmesinin ve puanlamasının 

yeni durum belirleme yöntemlerine kıyasla daha kolay ve az zaman alıcı 

olması bu yöntemlerin diğer bir güçlü yanı olarak değerlendirilebilir. Bu durum 
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klasik durum belirleme yöntemlerinin öğretim sürecinde sık kullanılmasının 

nedenleri arasında gösterilebilir. 

Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Zayıf Yanları 

Klasik durum belirleme yöntemlerine yönelik eleştiriler daha çok üst 

düzey zihinsel süreçleri ölçmede yetersiz kalmasıyla ilişkilidir. Öğrencilerin 

derste edindiği bilgileri kullanmasına fırsat veren açık uçlu sorular ile, bir 

duruma dayalı olarak öğrencinin düşünmesini sağlayan çoktan seçmeli 

sorular üst düzey zihinsel süreçleri kısmen ölçebilmektedir. Klasik durum 

belirleme yöntemleri; sınıf içinde belli bir zaman sınırlaması altında 

uygulanması, öğrencileri yalnızca ders kitaplarındaki bilgilerle düşündürmesi, 

bilgilerin gerçek yaşamda kullanılmasına fırsat vermemesi bakımından üst 

düzey zihinsel süreçleri ölçmede genel olarak yetersiz kalmaktadır. 

Klasik durum belirleme yöntemleri genellikle şu özelliklere sahiptir           

(Haladyna, 1997; Popham, 2005; Ariasan ve Russel, 2008): 

• Daha çok temel bilgi ve becerilerin ölçülmesinde etkilidirler. Birden 

fazla bilgi ve becerinin kullanımını gerektiren özelliklerin 

ölçülmesinde yetersizdirler. 

• Her öğrenci için ortak, değişmeyen doğru yanıtlara sahiptirler. 

• Bir ders saati ya da bir ünite gibi kısa zaman diliminde gelişen 

davranışların ölçülmesinde etkilidirler. 

• Süreçten çok sonuca dayalı ölçmelerde başarılıdırlar. 

Yukarıda belirtilen özellikteki öğrenci davranışlarını ölçmede etkili olan 

klasik durum belirleme yöntemleri, hem yapısı hem de temel aldığı kuram 

gereği bireylerin gerçek yaşamlarında başarılı olmalarında etkili olan problem 

çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilimsel düşünme gibi yetenek 

düzeyindeki davranışları ölçmede yetersiz kalmaktadır. Bu durum öğretim 

sürecinde, üst düzey zihinsel süreçleri ölçmeyi amaçlayan yöntemlerin 

kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin diğer bir zayıf yanı ise, 

öğrencilerin öğrendiklerini gerçek yaşam durumlarına ne derece yansıttığı ya 

da gerçek yaşama benzer durumlarda ne düzeyde kullandığına ilişkin bir 
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belirleme yapamamasıdır. Çoğunluğu kâğıt kalem testlerinden oluşan klasik 

durum belirleme yöntemlerinde öğrencilerin yapay bir uyarıcıya (soru) 

verdikleri tepkiler (yanıt) genelleştirilir ve birtakım varsayımlara gidilir. Örneğin 

karşıdan karşıya geçerken ne yapılması gerektiğini seçenekler arasından 

seçen bir öğrencinin karşıdan karşıya geçmeyi öğrendiği ve bunu yaşamda 

yapabileceği varsayılır. Klasik durum belirleme yöntemlerinin bu eksikliği okul 

ile yaşam arasındaki ilişkinin zayıflamasına neden olmaktadır. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin çoğunlukla sonuç odaklı olması 

sürecin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu durum verilen geribildirimin 

yalnızca sonuca odaklı ve yüzeysel olmasına neden olmakta, bu süreçte 

öğrencinin ailesine edilgen bir rol düşmektedir. Çağdaş eğitim sistemleri, 

eğitim paydaşlarının öğretim sürecine katılımının önemini vurgulamakta ve 

bunu öğretimin niteliğini artıran önemli bir öge olarak görmektedirler. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin güçlü ve zayıf yanlarının  

bilinmesi bu yöntemlerin öğretim sürecinde daha etkin kullanılmasını 

sağlamaktadır. Klasik durum belirleme yöntemlerinin yukarıda belirtilen zayıf 

yanlarının öğretim sürecine olumsuz yansımasını azaltmak ve güçlü yanlarını 

daha etkin duruma getirmek için, yeni durum belirleme yöntemlerinin 

kullanılmasına önem vermek gerekmektedir. Aşağıda yurtdışı alanyazında 

“Alternative Assessment Methods” olarak ifade edilen ancak bu çalışmada 

“Yeni Durum Belirleme Yöntemleri” olarak Türkçeleştirilen yöntemler ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemleri 

Bilimsel süreç içinde ortaya çıkan her yeni model bir anlamda önceki 

modellerin eksik yönleri doğrultusunda ortaya çıkmakta, bu modellere dayalı 

olsa da bu modellerden farklı özellikler taşıyarak gelişmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Eğitim biliminin ve eğitim sürecinin değerlendirilmesi 

alanında da yukarıdaki yargının doğruluğu söz konusudur. 

Eğitim amaçlarında, eğitimin içeriğinde ve öğretim yöntemlerinde 

ortaya çıkan değişmeler, klasik durum belirleme yöntemlerinin eksikliklerinin 

son zamanlarda daha çarpıcı olarak gündeme gelmesine ve klasik durum 
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belirleme yöntemlerine ek olarak bazı yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Daha çok sürece odaklı, üst düzey zihinsel becerilerin gelişimini ve 

ölçülmesini amaçlayan yeni durum belirleme yöntemlerine ilişkin alanyazında 

farklı sınıflamalar mevcuttur. Nitko (2004) yeni durum belirleme yöntemlerini, 

performansa dayalı durum belirleme (performance based assessment), 

portfolyoya dayalı durum belirleme (portfolio assessment) ve gerçek yaşama 

dayalı durum belirleme (Authentic assessment) olarak üçlü bir sınıflama 

içerisinde ele almaktadır. Chase (1999) ise gerçek yaşama dayalı durum 

belirlemeyi, performansa dayalı durum belirlemenin altında ele alarak ikili bir 

sınıflama yapmıştır. Aşağıda bu iki yeni durum belirleme yöntemi ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

Performansa Dayalı Durum Belirleme 

Performans kavramı ölçme ve değerlendirme alanının en temel 

kavramlarından birisidir. Thorndike (1971) performansı, bireyin bir işi 

yaparken gösterdiği çaba olarak tanımlamaktadır. Performansa dayalı durum 

belirleme okul eğitimine yeni girmiş bir anlayış değildir. Bir öğrenme ortamı 

olarak sınıflar var olduğu andan itibaren, farklı düzeydeki öğrenci 

performansları elde bulunan ölçme araçlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Uzun yıllar öğrenci performansı, öğrencilerin öğretim programlarında 

yer alan davranışları ne kadar öğrendikleriyle ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda 

oluşturmacı yaklaşımın öğretim sürecindeki etkisiyle birlikte, bir davranışın 

performans olabilmesi için, öğrenilen bilgilerin kullanılarak özgün bir yanıtın 

ortaya konulmasının gerektiği vurgulanmıştır (Popham, 2005). Bu bağlamda 

zaman içerisinde performans kavramına atfedilen anlamda genişlemeler 

olmuştur. Bu nedenle okullarda öğrencilerin hatırlama düzeyindeki 

davranışları performansın oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlarken bu 

davranışların tek başına kullanılması performansın alt düzeyi olarak 

nitelendirilebilir (Kutlu ve diğerleri, 2010). Üst düzey zihinsel süreç gerektiren 

bir görev ya da etkinlik yerine getirilirken ortaya konan çaba ve sonucunda 

ortaya çıkan ürün performans olarak nitelendirilebilir. 
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Performansa dayalı durum belirleme ise öğretmenin, öğrencilerini belli 

bir alandaki bilgi ve becerilerini sergiledikleri, bir ürün oluşturdukları, bir yanıt 

yapılandırdıkları durumlarda gözlemleyerek onların başarıları hakkında karar 

vermelerine katkı sağlayan bir yöntemdir. Linn ve Groundland (1995)’a göre 

performansa dayalı durum belirleme klasik durum belirleme yöntemleri ile 

ölçülemeyen öğrenme çıktılarını ölçmede kullanılan bir yöntemdir. Kulm 

(1994), performansa dayalı durum belirlemede bilginin yapılandırılması ve 

yapılandırılan bilginin anlamlı ve farklı bir durumda kullanılması gerektiğini 

belirtmiştir. Performansa dayalı durum belirlemede amaç bilgi düzeyinin 

ötesine geçerek öğrencilerin yeni bilgiler üretmesini sağlamaktır. (Wehlage, 

Newmann ve Secada, 1996). Performansa dayalı durum belirlemede 

performans görevi (performance task) adı verilen soru yapıları kullanılır. 

Aşağıda performans görevine ilişkin açıklamalar verilmiştir. 

Performans Görevi 

Performans görevleri öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri 

problem durumlarını sunan ve öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerinin 

geliştirilmesini ve belirlenmesini amaçlayan etkinliklerdir. Performans görevleri 

sadece bir durum belirleme aracı değil aynı zamanda bir öğretim aracıdır. 

Performans görevleri ile öğretim ve değerlendirme süreçleri yakınlaştırılarak 

öğretimin niteliği artırılmaya çalışılır. Bu noktada performans görevlerinin 

geleneksel anlamda bilinen ev ödevlerinden farklı olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Ev ödevleri çeşitli türleri olmakla birlikte genellikle derste 

öğrenilen bilgilerin tekrarını ve pekiştirilmesini amaçlamaktadır ve performans 

görevlerinde olduğu gibi ayrıntılı bir değerlendirme boyutuna sahip değildir.  

Bu nedenle performans görevleri ile ev ödevleri içerik, yapı ve amaç 

bağlamında birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılan “araştırmaya dayalı- 

genişletilmiş yanıtlı (extended response)” ve “sınırlandırılmış (restricted 

response)” olarak adlandırılan iki tür performans görevi bulunmaktadır (Linn 

ve Gronlund,1995; McMillan, 2007). Araştırmaya dayalı performans görevleri 

bilginin toplanmasını, düzenlenmesini, çözümlenmesini, yorumlanmasını 

içeren, sınırlandırılmış performans görevlerine göre daha uzun sürede 

tamamlanan çalışmalardır. Araştırmaya dayalı performans görevlerinin bir 
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kısmı sınıf dışında gerçekleştirildiği için süreçteki öğretmen rehberliği büyük 

önem taşımaktadır.  

Sınırlandırılmış performans görevleri ise çok fazla veri toplanmasını 

gerektirmeyen ve sınıf içerisinde öğretmen denetimi altında gerçekleştirilen 

çalışmalardır. Uygulaması, puanlaması araştırmaya dayalı performans 

görevlerine göre daha kolaydır. Az zaman alan sınırlandırılmış performans 

görevleri ile temel bilgi ve becerilerin gerçek yaşam durumlarında 

kullanılmasını gerektiren görevlerin verilmesi zordur.  

Oosterhof (2003) ise performans görevlerini, “tek görev (single task) ve 

“karmaşık görev (complex task)” olmak üzere farklı bir sınıflama yaparak ele 

almıştır. Tek görev içeren performans görevlerinde bilgilerin, kavramların ve 

kuralların farklı durumlarda kullanılması söz konusu iken karmaşık görev 

içeren performans görevlerinde kavram, bilgi ve kuralların ilişkilendirilerek 

kullanılması ve verilen problem durumunun çözüme ulaştırılması 

istenmektedir. 

Türü ve özellikleri ne olursa olsun performans görevleri benzer bir 

yapıya sahiptir. Aşağıda performans görevlerinin bölümleri tanıtılmıştır. 

Performans görevleri tanımlama, görev/problem durumu, yönerge ve 

değerlendirme (puanlama yöntemi) olmak üzere dört temel bölümden 

oluşmaktadır (Aslanoğlu ve Kutlu, 2004; Doğan, 2006; Kutlu ve diğerleri, 

2010).  

Tanımlama bölümünde performans görevinin hangi sınıf düzeyine, 

derse, dersin hangi konusuna, kazanımlarına ait olduğu ve puanlanmasında 

nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Görev/problem durumu 

kısmında ise öğrenciye çözüm bulması istenen bir problem durumu ya da 

yapması gereken görevler sunulur. Yönerge kısmında, öğrencinin görevi 

yerine getirirken dikkat etmesi gereken noktalar belirtilmektedir. Bu noktalar 

çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında ve çalışma bitiminde olmak 

üzere üç boyutta ele alınabilir. Değerlendirme kısmında ise öğrencinin yaptığı 

çalışmanın puanlanmasında kullanılacak dereceli puanlama anahtarları ve 

formlar bulunmaktadır. 
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Bazı kaynaklarda ayrı bir durum belirleme yöntemi olarak ele alınan, bir 

diğer üst düzey düşünme yolu ise gerçek yaşama dayalı durum belirlemedir 

(Chase, 1999). Temel anlamda performansa dayalı durum belirlemenin 

özelliklerini içeren bu yöntemin ayırıcı özelliği görev kısmında ele alınan 

problem durumunun her zaman gerçek yaşamla ilişkili olması ve gerçek 

yaşam içinde  uygulanmasıdır (Linn ve Gronlund, 1995). 

Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme 

Geleneksel eğitim sistemlerinin en çok tartışılan yönlerinden biri 

öğretim ve değerlendirmeyi birbirinden tamamen bağımsız ayrı süreçler olarak 

ele almasıdır. Önce öğretirim sonra değerlendiririm anlayışı eğitimin bu iki 

önemli süreci arasındaki uçurumu büyütmüş ve öğretim sürecinin büyük 

ölçüde değerlendirmeye dayalı bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur. Bu 

yapı, sınav için öğrenen öğrenci ve sınav için öğreten öğretmen profilini ortaya 

çıkarmıştır. Böylece öğretim süreci öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan bir 

süreçten daha çok öğrenciyi sınava hazırlayan bir sürece dönüşmüştür.  

Çağdaş eğitim sistemlerinde ise öğretim ve değerlendirmenin 

birbirleriyle bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlayış süreç 

değerlendirme kavramını da beraberinde getirmiştir. McTighe ve Ferrara 

(1994) süreç değerlendirmeyi, öğretmenin öğrencinin başarısıyla ilgili 

durumunu belirlenmesine yardımcı olması için öğretim yılı boyunca farklı 

yollarla öğrenciden bilgilerin toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi 

olarak tanımlamaktadır.  

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ve öğretim sürecinin 

izlenmesinde kullanılan bir diğer yöntem ise portfolyoya dayalı durum 

belirlemedir. Portfolyo uygulamaları eğitim alanına yeni girmekle beraber, 

uygulamaları çok daha eskilere dayanmaktadır. Eğitimde portfolyoyla ilgili 

çeşitli tanımlar yapılmıştır. Varsus (1990) öğretmenin, öğrencinin belli bir 

alandaki bilgi, beceri ve yeteneklerinin gözlemlemesi ve denetlemesi için 

öğrenci çalışmalarının sistematik biçimde toplaması olarak tanımlarken, Bird 

(1990) bireyin bilgisi, becerisi ve eğilimi hakkında kanıt sağlayan belgeleri 

içeren bir dosya olarak tanımlamaktadır. Tierney (1991) portfolyoyu, 

öğrencileri bir süreç içinde devamlı olarak değerlendirmek için kullanılan bir 



21 
 

araç olarak tanımlarken, Johns (1995) ise, portfolyonun tanımını vermek 

yerine bazı özelliklerini sunmanın  portfolyonun ne olduğunu anlamada daha 

etkili olduğunu görüşündedir. Johns’a göre portfolyonun özellikleri şöyledir: 

1. Portfolyolar öğrencileri temsil eden çalışmaların zaman içerisinde 

toplanmasıdır. 

2. Portfolyolar bir öğretim programını ve değerlendirme hedeflerini 

temsil etmektedirler. 

3. Portfolyoda bulunacak çalışmalar belirli amaçlar için 

seçilmektedirler. 

4. Zaman içerisinde toplanan öğrenci çalışmalarının, öğrenciye, anne 

babalara ve öğretmene öğrencideki gelişim hakkında bilgi vermesi beklenir. 

5. Portfolyo öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında düşünmelerini 

sağlamakta, bu da öğrenciye kendi çalışmalarını ve o çalışmasını yaparken 

izlediği stratejiyi değerlendirmesi için cesaret vermektedir. 

Bu bağlamda portfolyoya dayalı durum belirleme öğretim ve 

değerlendirmeyi bütünleştirmesinin yanı sıra ürünle beraber süreci de ön 

plana çıkaran, öğrencilerin öğretim yılı boyunca gösterdikleri gelişimleri, 

yetenekleri ve ilgileri hakkında bilgi veren, onları öğretim ve değerlendirme 

sürecinde etkin duruma getiren bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. 

Portfolyo Türleri 

Sınıflarda portfolyo uygulamalarının gerçekleştirilmesi kolay gibi 

gözükse de aslında karmaşık ve ince ayrıntılara sahiptir. Bu süreçte 

öğretmenin dikkat etmesi gereken bir nokta portfolyonun kullanım amacının 

ve bağlantılı olarak da türünün belirlenmesidir. Okullarda portfolyo 

uygulamaları gerçekleştirilirken, amaca katkı sağlayacak portfolyo türünün 

belirlenmesi gerekmektedir. Alanyazında bu konuda farklı sınıflamalar 

bulunmakla birlikte, yaygın kabul gören bir sınıflama O’Malley ve Peirce 

(1996) tarafından yapılmıştır. Aşağıda bu sınıflama hakkında bilgi verilmiştir. 

Derleme Portfolyo 

Öğrencilerin seçtiği tüm çalışmaları içerebilir. Bu tip portfolyolarda 

yapılan çalışmaların son hallerinin yanı sıra müsveddeleri de 
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bulunabilmektedir. Derleme portfolyosunun temel amacı öğrenci gelişimini 

gözlemlemek, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesini sağlamaktır. Bu portfolyo, 

puan ya da öğrenci hakkında karar vermek amaçlı kullanılmaz.  

Vitrin Portfolyo 

Öğrencilerin seçtikleri en iyi çalışmaları içerirler. Bu nedenle, bu 

portfolyo türü öğrenci gelişimini izlemek amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca 

dosyalarda öğrencilerin en iyi ürünleri yer aldığı için sergileme amaçlı da 

kullanılabilirler. Bu portfolyolarla öğrencilerin en iyi çalışmalarını temsil 

etmeleri nedeniyle öğrenci performansı hakkında daha fazla bilgi verirler.  

Değerlendirme Portfolyosu 

Öğrenci performansı hakkında karar vermek ve puanlama yapmak 

amacıyla kullanılacak çalışmaları içerir. Her çalışmaya verilen puanlardan 

elde edilen ortalama, portfolyo puanı olarak nitelendirilir.  

Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme kapsamında 

öğrenci ürünlerinin puanlanmasında ve öğrencilere geri bildirim verilmesinde 

dereceli puanlama anahtarları kullanılmaktadır. Popham (2005) dereceli 

puanlama anahtarlarının performansa dayalı durum belirlemenin önemli bir 

boyutu olduğunu belirtmiştir. 

Dereceli Puanlama Anahtarları 

 Dereceli puanlama anahtarı (scoring rubric) temel anlamda öğrenci 

başarısının belirlenmesinde ve izlenmesinde kullanılan puanlama araçlarıdır 

(Goodrich, 1996). Daha ayrıntılı tanımlanırsa, dereceli puanlama anahtarı 

(DPA) öğrencilere yaptıkları çalışmanın hangi ölçütlere göre 

değerlendirileceğini ve performanslarının hangi düzeydeki puana denk 

geleceğini gösteren puanlama araçlarıdır.  

DPA’lar iki temel nedenden dolayı öğrenci çalışmalarının 

puanlanmasında kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi puanlamanın 

güvenirliğini sağlamak, ikincisi ise öğretim süreci ve öğrenci hakkında 

geribildirim vermektir.  
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Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yapılan çalışmalar, 

öğrencilerin birden fazla bilgi ve beceriyi biraraya getirerek özgün yanıtlar 

oluşturmasını gerektirmektedir. Bu durum sonucunda farklı doğru yanıtlar 

oluşabilmektedir. Bu çalışmaların puanlanmasında ise nesnelliğin sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. DPA’lar çalışmanın her boyutu için, farklı puan 

düzeylerinde öğrencilerin göstermeleri gereken performans tanımlarını içerdiği 

için, hem nesnelliğin sağlanmasına katkı getirmekte hem de farklı 

puanlayıcılar arasındaki tutarlılığı artırmaktadır. DPA’lar ölçütler ve başarı 

tanımlamaları sayesinde öğrenciden öğrenciye değişmeyen daha standart ve 

nesnel belirlemeler yapılmasına ve böylece puanların güvenirliğinin 

artırılmasına katkı sağlamaktadır. 

DPA’ların en önemli katkılarından biri de öğrenciye, öğretmene ve 

veliye ayrıntılı geribildirim verilmesine olanak tanımasıdır. DPA’lar yapısı 

gereği öğrencinin bulunduğu başarı düzeylerine ilişkin tanımlamaları 

içermektedir. Bu tanımlar öğrencinin şu anda ne yapabildiği ve bir üst başarı 

düzeyine çıkabilmesi için neler yapması gerektiğine ilişkin net açıklamalar 

içermektedir. Nitko (2001), DPA’ların kullanıldığı sınıflarda öğrenme 

hedeflerinin daha net olduğunu belirtmiştir. Popham (2005) ise, öğrenme 

eksikliği olan öğrencilerin DPA ile sistematik bir biçimde kendi gelişim 

düzeylerini görebildiklerini vurgulamıştır. DPA’ların genel özellikleri şunlardır:  

• Öğrenciden beklenen performansın sınırlarını belirler.  

• Çalışmada gösterilen performansı güçlüden-zayıfa, iyiden-kötüye 

doğru dereceleyen ve her düzeye ilişkin olan ayrıntılı tanımlamaları 

içerir.  

• Öğrencinin performansı hakkında paydaşlara etkin geribildirim 

verebilir.  

• Çalışmanın puanlanmasında nesnelliğin ve güvenirliğin 

sağlanmasına katkı getirir. 

 

Goodrich (2005), Kutlu ve diğerleri, (2010)’a göre DPA kullanmanın 

yararları şunlardır:  

1. Öğretmen, öğrenci ve veliler için değerlendirme ölçütlerinin açık 

olmasını sağlar. 
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2. Öğrencilerden neler beklendiğini açıkça gösterir. 

3. Puanlamada nesnellik sağlar. 

4. Öğrenciye verilen notların verilme nedeninin doğru biçimde 

açıklanmasını sağlar. 

5. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilgilendirici 

geribildirimler verir. 

6. Öğretim sürecinin gelişmesine katkı sağlar. 

Yapısal özellikleri bakımından iki tür DPA bulunmaktadır. Bunlardan biri 

bütünsel (holistic rubric) diğeri ise analitik (analitical rubric) DPA’lardır. Bunun 

yanı sıra DPA’lar kullanım amaçlarına bağlı olarak genel (generic) ve göreve 

özel (task specific) olarak da sınıflanabilmektedir. Bu bağlamda bütünsel ve 

analitik DPA’lar amacı ve kapsamı bağlamında genel ya da belirli bir göreve 

özel olabilmektedir. 

Genel ve Göreve Özel Dereceli Puanlama Anahtarları 

Genel ve göreve özel DPA’ları ayıran temel özellik benzer çalışmalarda 

da kullanılıp kullanılamayacağıdır. Genel DPA’lar yapısı gereği genel ölçütler 

içerir ve o özelliğin gözlemlendiği diğer çalışmalarda da kullanılabilir. Örneğin 

sunum yapma becerisini belirlemeyi amaçlayan bir DPA sunum yapma 

becerisinin ölçüldüğü başka çalışmalarda da kullanılabilir. 

Göreve özel DPA’lar ise belli bir çalışma için özel ölçütleri ve 

tanımlamaları içermektedir. Göreve özel puanlama anahtarlarının 

hazırlanması daha karmaşık ve zaman alıcıdır. Bu puanlama anahtarları belirli 

ölçütleri ve ayrıntılı tanımlamaları içerdiği için öğrenci öğrenmeleri hakkında 

daha fazla bilgi vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir yetenek, yalnızca bir 

boyutla değerlendirilecek kadar basit değildir (Kutlu ve diğerleri, 2010).  

Bütünsel  ve Analitik Dereceli Puanlama Anahtarları 

Bütünsel DPA’larda öğrenci performansının bütününe tek bir puan 

verilmektedir. Bütünsel DPA’lar her düzeyde performansın kalitesini belirleyen 

genel tanımlar içermektedir. Bütünsel puanlama anahtarları öğrenci 

performansındaki bazı eksikliklerin göz ardı edilebileceği ve performansın 

bütününe odaklanıldığı durumlarda kullanılmaktadır. 
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Analitik DPA’lar, öğrenci performansının çeşitli boyutlarındaki başarı 

düzeyleri hakkında bilgi veren bir puanlama aracıdır. Analitik puanlama 

anahtarları ile öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında ayrıntılı profilleri 

sunulabilmektedir. Analitik puanlama anahtarları, bütünsel puanlama 

anahtarlarına göre daha özeldir ve tanı amaçlı kullanılabilirler. Bu nedenle bu 

tip puanlama anahtarlarında öğrenci başarısı ile ilgili daha zengin ve ayrıntılı 

tanımlamalar yapılabilmektedir (Gronlund, 1998). Analitik puanlama 

anahtarları her özellik için kendi ölçütleriyle bir puanlama yapmaktadır. Bu 

nedenle bütünsel anahtarlara göre daha geçerli ve güvenilir puanlama 

sonuçları elde edilebilmektedir. 

Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları 

DPA’ların geliştirilmeden önce puanlama sonuçlarının hangi amaçla 

kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin amaç öğrenci düzeyini 

genel olarak belirlemekse bütünsel, öğrenci eksikliklerinin ve öğrenme 

güçlüklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi ise analitik DPA’ların kullanılması 

daha uygun olacaktır.  

Aşağıda Haladyna (1997); Moskal, 2000; Goodrich, 2000; Kutlu ve 

diğerleri (2010)’nden yararlanılarak hazırlanan DPA geliştirme aşamaları 

verilmiştir: 

1. DPA sonucunda elde edilecek puanların kullanım amacının 

belirlenmesi 

2. DPA türünün belirlenmesi (bütünsel ya da analitik) 

3. Puanlanacak ölçütlerin açıkça belirlenmesi, eğer analitik puanlama 

anahtarı geliştirilecekse öğrenciden beklenen performansın alt 

boyutlara ayrılması 

4. Ölçütlere ilişkin performans düzeylerinin belirlenmesi 

5. Performans düzeylerine ilişkin ayrıntılı tanımlamaların yapılması 

Yukarıda belirtilen süreçlerin nitelikli bir DPA geliştirmek için 

atlanmadan yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıda DPA geliştirilirken 

dikkat edilmesi gereken üç temel nokta verilmiştir: 
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1. Performans düzeylerinin tanımlanmasında göreli ifadelerin 

kullanımından kaçınılmalıdır. 

2. Ölçülmek istenen davranışlarla dereceli puanlama anahtarında 

bulunan ölçütler arasında birebir uyum olmalıdır. 

3. Dereceli puanlama anahtarında bulunan ölçütler binişik olmamalıdır. 

Yeni durum belirme yöntemleri kapsamında uygulanan performans 

görevlerinin, portfolyoların ve bu çalışmaların puanlanmasında kullanılan 

dereceli puanlama anahtarlarının en önemli özelliklerinden birisi de öğrencileri 

durum belirleme sürecine dâhil etmesi ve bilişötesi süreçlerin gelişimine katkı 

sağlamasıdır. 

Bilişötesi Süreçler ve Öğrencilerin Durum Belirleme Sürecine Katılımı 

Bu başlık altında bilişötesi (metacognition) kavramı ve öğrencilerin 

durum belirleme sürecine katılımlarının bilişötesine etkisine ilişkin kuramsal 

bilgiler sunulmuştur. 

Bilişötesi Kavramı 

 Genel anlamda bilişötesi kavramı düşünme süreci hakkında düşünmek 

olarak tanımlanabilir. Bilişötesi kavramını ilk kez ortaya atan Flavell (1987), 

bilişötesini bireyin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilginin 

bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanması olarak tanımlamıştır. Biliş 

kavramı çevremizde meydana gelen olayları öğrenmeyi ve anlamayı sağlayan 

zihinsel etkinlikler olarak düşünülürken; bilişötesi bilişsel süreçlerin fark 

edilmesi, izlenmesi ve denetimiyle ilgilidir (Baird, 1990; Gunstone ve Mitchell, 

1998; Aydın, 1999).  

Flavell (1981) bilişötesi süreçleri, bilişötesine yönelik bilgi ve 

bilişötesine yönelik deneyim olmak üzere iki aşamada sınıflandırmıştır. 

Bilişötesine yönelik bilgi bireyin kendisinin ya da başkasının zihin işleyişiyle 

ilgili bilgi ve inançlarını içerir. Bilişötesine yönelik bilgi birey, iş ve strateji 

değişkenleri olmak üzere kendi içinde üç bileşene sahiptir.  

Birey değişkeni, bireyin başkasıyla ve kendisiyle ilgili bilgisidir. Örneğin 

bir bireyin İngilizce dersinde, resim dersinden daha başarılı olduğunu ya da 

arkadaşından daha iyi resim yaptığını bilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. 



27 
 

İş değişkeni ise bilişsel bir işin gerektirdikleri, etkileri ve zorluklarıyla ilgilidir. 

Bireyin bazı sorunları çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini 

bilmesi iş değişkenine örnek olarak gösterilebilir. Strateji değişkeni ise bilişsel 

bir amaca ulaşmak için kullanılan süreçlerle ilişkilidir. Birey daha önce 

öğrendiği bilgilerin yeni öğreneceği bir konuyu öğrenmesini kolaylaştıracağını 

biliyor ve bunun için önceki bilgilerini tekrar ediyorsa bilişötesi strateji 

kullanıyor demektir (Yıldız, Akpınar ve Ergin, 2007; Victor, 2004; Livinston, 

1997).   

Bilişötesine yönelik deneyim ise bireyin kendi bilişsel ve duyuşsal 

süreleriyle ilgili farkındalığı olarak ifade edilebilir. Bireyin bir sınav sorusunu 

okuduğunda o sorunun zor olduğunu hissedip kaygıya kapılması buna örnek 

olarak gösterilebilir. 

Öğrencilerin Durum Belirleme Sürecine Katılması  

Öğrencilerin durum belirleme sürecine katılmaları (kendilerinin ve 

arkadaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, öğrenmelerinin 

sorumluluğunu almaları ve öğrenmeleri üzerine kafa yorarak çıkarımda 

bulunmaları) bilişötesi süreçlerle oldukça ilişkilidir. Falchikov (1986) 

öğrencilerin durum belirleme sürecine üç farklı biçimde katılabildiğini 

belirtmiştir:  

1. Öz durum belirleme (self assessment): Öğrencilerin, öğrenme 

sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaların, öğretmen ya da öğrenciler 

tarafından belirlenmiş ölçütler doğrultusunda değerlendirmelerini ve 

öğrenmeleri hakkında kendi kararlarını vermelerini içerir (Noonan ve Randy, 

2005; Ross, 2006). Öğrenciler öz durum belirleme uygulaması sayesinde 

neler öğrendikleri, nerede sorun yaşadıkları ve öğrenmeyi nasıl 

gerçekleştirdikleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler (Teh, 2006). 

2. Akran durum belirleme (peer assessment): Akran durum belirleme 

ise öğrencilerin sınıf arkadaşlarının çalışmalarını belli ölçütler doğrultusunda 

değerlendirmeleriyle gerçekleştirilir. Katılımcı bir yapıya sahip olan akran 

durum belirleme öğrencilerin birlikte etkin olarak çalışmalarına katkı sağlar. 

Öğrencilerin akranları tarafından değerlendirileceklerini bilmeleri daha dikkatli 

olmalarına ve çalışmalarını daha bilinçli yapmalarına katkı getirir. Akran 
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durum belirleme ile öğrenci, arkadaşlarının bilişsel süreçleri hakkında 

düşünmeye ve bu süreci anlamaya çalışacaktır (Noonan ve Randy, 2005, 

Falchikov, 1986). 

3. Grup durum belirleme (grup assessment): Grup durum belirleme 

öğrencilerin iş birliği içinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında gerçekleştirilir. 

Grup durum belirleme, grubun genel olarak ne kadar başarılı olduğu ve bu 

başarıda grup üyelerinin ne düzeyde katkısının olduğuna ilişkin gruptaki 

öğrencilerin belirlemelerini içerir. Bu bağlamda grup durum belirleme hem öz 

hem de akran durum belirlemeyi içerisinde barındıran bir yaklaşıma sahiptir. 

Bu yöntemde de öz ve akran durum belirlemede olduğu gibi öğretim sürecine 

benzer katkıları olmakla birlikte karşılıklı iletişim becerileri geliştirilmektedir. 

Öğrencilerin durum belirleme sürecine katıldığı üç yöntemde de temel 

amaç öğrencilerin yargılayıcı bir değerlendirme değil yönlendirici ve yol 

gösterici bir durum belirleme yapmalarıdır. Bunun için dereceli puanlama 

anahtarları ya da kontrol listelerinin yanı sıra açık uçlu sorulardan oluşan 

formlar da kullanılabilmektedir. Burada önemli olan öğrencilerin kendilerinin ve 

arkadaşlarının başarısını puanlaması değil, gösterilen performans hakkında 

ayrıntılı görüş ve önerilerini belirtmeleridir.  Andrade (1999) öz, akran ve grup 

durum belirleme etkinliklerinin sonucunda çalışmalarda düzeltmeler 

yapılmadığı zaman öğrenci güdüsünün düşeceğini ve bu yöntemlerin etkisinin 

azalacağını belirtmiştir. Özoğlu ve Koç (1995) öğrencilerin kendilerini 

değerlendirmelerinin onların kişilik gelişimlerine katkı getireceğini, daha etkili 

ve sağlıklı öğrenmelerin oluşacağını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin Durum Belirleme Sürecine Katılımının Bilişötesi Süreçlere 
Etkisi  

Flavell’in bilişötesi modelinde en önemli vurgu bilişsel izleme (cognitive 

monitoring) üzerine odaklanmıştır. Bilişsel izleme bireyin kendi düşüncelerini 

eleştirel biçimde irdelediği öz durum belirleme ile oldukça ilişkilidir. Hatta 

Flavell bilişsel izleme ve öz durum belirleme sözcüklerini birbirlerinin yerine 

kullanmıştır. Dolayısıyla öz durum belirleme bilişötesi süreçlerde çok önemli 

bir role sahiptir (Andrade, 1999). Paris ve Winogard (1990)’da öz durum 
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belirleme ve öz yönetimin bilişötesi süreçlerin iki önemli ögesi olduğunu 

vurgulamıştır. 

Öz durum belirlemede, çalışma öncesinde, çalışma sırasında ve 

çalışma sonunda süreç ve bilgi veren sorulardan yararlanılabilir. Bu sorular 

öğrencilerin bilişötesi süreçlerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Aşağıdaki 

çizelgede bu sorulara örnekler verilmiştir.   

Çizelge 1. Öz Durum Belirleme Aşamaları ve Bu Süreçte 
Yararlanılabilecek Soru Örnekleri 

Çalışma 
Öncesinde 

Çalışma 
Sırasında 

Çalışma 
Sonrasında 

Çalışmada benden neler 
istendiğini tam olarak 
anladım mı? 

Çalışmamda şu ana 
kadar başarılı mıyım? 

Neler yaptım? 

Çalışma planımı yaptım 
mı? 

İzlediğim yol doğru mu?  Çalışmayı yaparken 
hangi sorunlarla 
karşılaştım? 

Çalışmamda kullanacağım 
kaynakları belirledim mi? 

Farklı bir yola gereksinim 
var mı? 

Karşılaştığım sorunları 
nasıl çözdüm? 

Bu çalışmayı yapmaya 
karşı ilgili ve istekli miyim? 

Görevimi tamamlayabil-
mem için nelere 
gereksinmem var? 

Neler öğrendim? 

Bu çalışmayı yapabilmek 
için gerekli bilgi ve beceri 
donanımına sahip miyim? 

Şu ana kadar neler 
öğrendim? 

Öğrendiklerimi nerede 
kullanabilirim? 

Bu çalışmayı yapmamı 
zorlaştıracak bilgi 
eksikliklerim var mı? 

Çalışma planıma 
uyabiliyor muyum? 

Bir sonraki çalışmada 
nelere dikkat etmeliyim? 

  (AIAA, 2002; Kutlu ve diğerleri, 2010).  

Costa (1985) bilişötesinin de benzer süreçleri içerdiğini belirtmiş ve bu 

süreçleri planlama, izleme ve değerlendirme olarak adlandırmıştır. Öğrencinin 

çalışmasının planlama, izleme ve değerlendirme boyutlarında yaptığı 

belirlemeler ile sonucunda yaptığı düzenlemeler öğrenmelerinin denetimini 

eline almasını sağlamaktadır. 

Öğrenciler akran ve grup durum belirme sürecinde de arkadaşlarının 

çalışmalarına ve düşünme süreçlerine ilişkin belirlemeler yapmaktadır. Bu 

durum öğrencilerin bilişötesi süreçlerinin gelişimine katkı getirmektedir.  

Bireyin başkasının bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve gözlemleri, kendi 

bilişsel süreçleriyle başkalarınınkini karşılaştırabilmesini sağlamaktadır. 
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Böylece bireyin kendi bilişsel süreçlerine ilişkin farkındalığı ve denetimi 

artmaktadır. 

Durum Belirleme Tercihleri 

Öğretim kurumlarında öğretmenler  farklı durum belirleme yöntemleri 

kullanarak öğrencilerinin başarıları hakkında kararlar vermektedirler.  

Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları, öğrenme yaklaşımları, öğrenme düzeyleri, 

bilgiyi kullanma ve uygulamaya dönüştürme becerileri gibi pek çok değişken 

kullanılan durum belirleme yöntemine göre farklılık göstermektedir. Başka bir 

anlatımla kulanılan durum belirleme yöntemleri ile öğrencilerin öğrenmelerine 

ilişkin pek çok özellik arasında sıkı bir ilişki vardır (Gülbahar ve Büyüköztürk, 

2008). Bu nedenle öğrencilerin durum belirleme tercihlerinin (assessment 

preference) belirlenmesi, öğretim süreci hakkında verilen kararlarda önemli bir 

yer tutmaktadır. Durum belirleme tercihleri kısaca, öğrencilerin başarıları 

belirlenirken kullanılan durum belirleme yöntemlerine ve o yöntemlerin 

özelliklerine ilişkin görüş, tutum ve tercihleri olarak tanımlanabilir (Birenbaum, 

1997).     

Birenbaum (1997) öğrencilerin durum belirleme tercihlerini; 

• Durum Belirleme Yöntemlerine İlişkin Boyutlar 

• Öğrencilere İlişkin Boyutlar 

• Notlandırma ve Raporlaştırma olmak üzere üç bölümde ele almıştır. 

Durum Belirleme Yöntemlerine İlişkin Boyutlar 

Durum belirleme yöntemlerine ilişkin boyutlar altında “durum belirleme 

türü”, “madde biçim/işlem türü” ve “durum belirlemeye hazırlık” olarak 

adlandırılan üç kavram bulunmaktadır.  

Durum belirleme türleri ile öğrencilerin klasik ya da yeni durum 

belirleme yöntemlerine ilişkin tercihleri ele alınmaktadır. Yeni durum belirleme 

yöntemleri kapsamında, performansa dayalı durum belirleme, portfolyoya 

dayalı durum belirleme gibi üst düzey zihinsel süreçleri ölçmeyi, izlemeyi 

amaçlayan ve öğrenci performansının gerçek yaşama benzer durumlarda 

gözlemlenebildiği yöntemler bulunmaktadır. Klasik durum belirleme yöntemleri 

ise daha alt düzey zihinsel süreçlerin ölçülmesinde kullanılan açık uçlu, 
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çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı vb. sorulardan oluşan test yöntemlerini 

içermektedir. 

Madde biçim/işlem türü kavramı kapsamında öğrencilerin “basit 

seçmeli” ve “karmaşık oluşturmacı” olarak adlandırılan sınav türlerine ilişkin 

tercihleri ele alınmaktadır. Basit seçmeli sınav türü daha çok hatırlama 

düzeyindeki davranışları ölçen “doğru-yanlış”, “eşleştirme” türünde maddelerin 

bulunduğu sınavları içermektedir. Karmaşık oluşturmacı sınav türü ise 

öğrencilerin öğrendikleri farklı bilgileri birarada kullanmalarını sağlayan ancak 

kâğıt kalem testi şeklinde uygulanan açık uçlu soruların bulunduğu sınavları 

içermektedir. 

Değerlendirmeye hazırlık ise öğrencilerin değerlendirme öncesinde 

öğretmenlerinin tutum ve davanışlarına ilişkin tercihleriyle ilişkili bir kavramdır. 

Öğrencilere İlişkin Boyutlar 

Öğrencilere ilişkin boyutlar altında “bilişsel süreçler” ve “öğrenci 

rolü/sorumlulukları” olarak adlandırılan iki kavram yer almaktadır. 

Bilişsel süreçler öğrencilerin değerlendirme, problem çözme, eleştirel 

düşünme, yaratıcılık gibi üst düzey zihinsel süreçlerini ölçen soru yapılarına 

ilişkin tercihlerini içermektedir. Öğrenci rolü/sorumlulukları ise, öğrencilerin 

değerlendirme sürecine katılımına ilişkin tercihleri içermektedir. 

Notlandırma ve Raporlaştırma 

Bu boyut öğrencinin sınav sonuçlarının notlandırılmasına ve verilen 

geribildirim biçimine yönelik tercihlerini içermektedir. 

Yukarıda belirtilen yapıları ölçmeyi amaçlayan “Durum Belirleme 

Tercihleri Ölçeği (Assessment Preference Inventory)” Birenbaum (1994, 1997, 

2007) tarafından geliştirilmiş; Gülbahar ve Büyüköztürk (2008) tarafından Türk 

kültürüne uyarlanmıştır. 

Öğretim ve Durum Belirleme Süreci Arasındaki İlişki 

Özoğlu ve Koç (1995) öğrenme ve öğretme sürecinin ölçme ve 

değerlendirme ile bütünleşik olması gerektiğini belirtmiş ve  bu sürecin önemli 



32 
 

boyutlarından birinin de öğrencilere kazandırılması gereken davranışların ve 

öğrenci ürünlerinin bilimsel yöntem ve araçlarla ölçülerek değerlendirilmesi 

olduğunu ifade etmiştir. Öğretim ve durum belirleme süreçlerinin etkileşim ve 

uyum içinde olması eğitimin niteliğini artıran ve öğrenci başarısının artmasına 

katkı sağlayan bir etmendir. 

Öğretim ve durum belirleme süreçlerinin bir bütün olarak ele alınması 

başka bir anlatımla bir uygulamanın ya da etkinliğin hem öğretim hem de 

durum belirleme amacıyla  kullanılması, öğretim ve durum belirlemeye ilişkin 

bazı özellikler arasında ilişki kurulmasını sağlamıştır. Öğrencilerin öğrenme 

kavramına ilişkin algıları, tercih ettikleri öğrenme stratejileri, biçemleri gibi 

özellikleri durum belirleme sürecine ilişkin algılarını ve tercih ettikleri sınav 

türlerini etkilemektedir. Öğretimin nitelikli olması, öğrenme ortamı 

oluşturulurken öğrencilerin hem öğrenme hem de durum belirleme sürecine 

ilişkin algılarının ve tercihlerinin dikkate alınmasına bağlıdır. Bu noktada 

öğrencilerin öğrenmeye ve durum belirlemeye ilişkin algıları ile yapılan 

öğretim ve durum belirleme etkinlikleri arasında bir uyumun olması 

gerekmektedir. Bu uyumun artması öğrencilerin öğretim ve durum belirlemeye 

ilişkin yapılan etkinliklerden yararlanma düzeylerini, dolayısıyla  öğretimin 

niteliğini artıracaktır. 

Durum Belirleme Tercihleri İle Öğrenmeye İlişkin Özellikler Arasındaki 
İlişki 

Yapılan araştırmalar öğrencilerin tercih ettikleri sınav türleri ile öğrenme 

stratrejileri, yaklaşımları, biçemleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur  

(Birenbaum ve Gutvirtz 1995; Cohen, 1995; Birenbaum, 1997; Sambell, 

McDowel ve Brown, 1997; Birenbaum ve Rosenau 2006; Doğan ve Kutlu 

2010).  

Durum belirleme tercihleriyle ilişkili olan ve bu çalışmada bağımsız 

değişken olarak kullanılan, “öz yeterlik algısı”, “sınav kaygısı”, “açımlama 

öğrenme stratejisi”, “yineleme öğrenme stratejisi”, “eleştirel düşünme öğrenme 

stratejisi”, “bilişötesi öğrenme stratejisi” ve “öğrenme biçemleri” kavramları 

aşağıda kısaca açıklanmıştır. 
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Öz Yeterlik Algısı      

Öz yeterlik, kişinin bir işi başarıyla yapmak için gerekli becerilere sahip 

olduğu konusundaki inancıdır. Başka bir anlatımla öz yeterlik algısı, “bireylerin 

belli bir performansı göstermek için gerekli etkinliği ya da eylemi düzenleyip  

başarılı biçimde gerçekleştirme kapasitelerine ilişkin inancı” olarak 

tanımlanmaktadır (Bandura, 1997).  

Öz yeterlik algısı insan davranışları üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

İnsan davranışları, gerçekte doğru olandan çok, insanların neyin doğru olduğu 

yolundaki inancına dayanır. Güçlü öz yeterlik algısına sahip bireyler yeni 

karşılaştıkları ve mücadele etmek durumunda oldukları yaşantılardan 

kaçmazlar ve eylemlerini başarılı biçimde tamamlamak için oldukça 

kararlıdırlar. Zayıf öz yeterlik algısına sahip bireylerde ise, belli görevleri 

yerine getirme aşamasında gerginlik, stres ve hoşnutsuzluk duyguları ve 

yaşantıları ortaya çıkar (Bandura, 1997). Bu durum okullarda öğrenci başarısı 

üzerinde önemli etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin öz yeterlik 

algılarının durum belirleme tercihleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya 

koymuştur (Birenbaum ve Rosenau, 2006). 

Sınav Kaygısı 

Kaygı, bireyin belirli dönemlerde yaşadığı evrensel bir duygu ve 

deneyimdir. Genel olarak gelecekte kötü bir olay olacakmış gibi algılanan ve 

bireyin kendisini güvende hissetmediği durumlar karşısında gösterdiği bu 

tepki, geleceğe yönelik endişe, kararsızlık, karmaşa, korku, kötümserlik ve 

umutsuzluk duygularını ifade etmektedir. Bu durum bireyin yaşamda başarısız 

olmasına neden olmaktadır. Kaygı düzeyi bireyi normal yaşamda fazlasıyla 

etkileyebildiğinden okul ortamlarında da sık sık huzursuzluğa neden 

olmaktadır (Hill ve Sarason, 1966). 

Okullarda kaygının en yoğun yaşandığı anlar sınavlardır. Bu noktada 

sınav kaygısı, özel bir kaygı çeşidi olup bireyin değerlendirilmesi söz konusu 

olduğunda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur. Sınav 

kaygısının akademik performans üzerindeki olumsuz etkileri pek çok 

araştırma sonucunda ortaya konmuştur. Araştırma bulguları sınav kaygısının 

düşük test performansına yol açtığını göstermektedir (Hembree, 1988; Seipp, 
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1991). Birenbaum ve Rosenau  (2006), öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinin 

tercih ettikleri durum belirleme yöntemleri üzerinde etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Öğrenme Stratejileri 

Biliş ve eğitim psikolojisi ile ilgili son araştırmalar, öğrenme 

konusundaki bilgileri daha da zenginleştirmiştir. Araştırmacılar, okulda 

öğrenilenlerin niteliğini artırabilmek için, öğrenciler tarafından kullanılabilen ve 

öğretmenlerce öğretilebilir bazı zihinsel işlemleri içeren ve öğrenme stratejileri 

olarak adlandırılan özel teknikleri oluşturmuşlardır. 

Alanyazında öğrenme stratejilerine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacılar, öğrenme stratejilerini bir düşünce ve davranış örüntüsü 

ya da zihinsel işlemleri içeren özel teknikler olarak ele alırken; bazıları ise bu 

kavramı bir tür plan olarak değerlendirmektedirler (Babadoğan, 1996). 

Öğrenme stratejilerine ilişkin farklı sınıflamalar bulunmaktadır. Gagne 

ve Driscroll (1988) öğrenme stratejilerini: 

• Dikkat stratejileri 

• Kısa süreli belleği geliştirme stratejileri 

• Kodlamayı artırma stratejileri 

• Geri getirmeyi artırma stratejileri 

• İzleme-yöneltme stratejileri olarak sınıflamıştır.   

Weinstein ve Mayer (1986) ise öğrenme stratejilerini: 

• Temel devir stratejileri 

• Karmaşık devir stratejileri 

• Temel açımlama stratejileri 

• Karmaşık açımlama stratejileri 

• Temel örgütleme stratejileri 

• Karmaşık örgütleme stratejileri 

• Anlamayı izleme-yönetme stratejileri 

• Duyuşsal stratejiler olmak üzere sekiz boyutta ele almıştır. 

Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) ise öğrenme stratejilerini 

“bilişsel-bilişötesi stratejiler” ve “kaynak yönetimi stratejileri” olmak üzere iki 

bölümde ele almıştır. Bu bölümler altında “yineleme”, “düzenleme”, 
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“açımlama”, “eleştirel düşünme”, “yardım arama”, “akran işbirliği”, “bilişötesi”, 

“emek yönetimi”, “zaman ve çalışma ortamı” boyutları bulunmaktadır. Bu 

çalışmada Pintrich ve arkadaşlarının (1991) öğrenme stratejilerine ilişkin 

yaptığı bu sınıflama dikkate alınmıştır. Alanyazında yapılan çalışmaların 

incelenmesi ve alınan uzman görüşleri sonrasında bazı alt boyutlar seçilerek 

çalışmaya bağımsız değişken olarak dâhil edilmiştir. Bu alt boyutlar aşağıda 

kısaca açıklanmıştır (Pintrich ve diğerleri, 1991). 

Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi 

Eleştirel düşünme, bireyin kendini yönlendirdiği, disipline ettiği, 

izlemeye aldığı ve doğruladığı bir düşünme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 

Eleştirel düşünme etkili iletişim kurmayı, karar vermeyi ve problem çözmeyi 

içerir (Paul ve Elder, 2008). Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini 

benimseyen bireyler bir problemi çözebilmek için önceki bilgilerini kullanır. 

Belli standartlara dayalı olarak kararlar verir ve eleştirel değerlendirmeler 

yapar. 

Yineleme Öğrenme Stratejisi 

Yineleme öğrenme stratejisi temelde öğrenilen bazı bilgilerin 

hatırlanması ve tekrar edilmesini içerir. Yineleme stratejisi çoğunlukla kısa 

süreli belleğin kullanımını gerektiren basit görevler için etkilidir. Bu stratejiler 

bilginin zihne kodlanması ve kaydedilmesi sürecinde etkilidir ancak önceki 

bilgilerle bağlantıları kurma ve yeni bilgiler üretme sürecine katkı 

getirmemektedir.  

Açımlama Öğrenme Stratejisi 

Açımlama öğrenme stratejisi öğrencilere uzun süreli belleklerine 

kaydettikleri bilgileri ile öğrenilen bilgiler arasında ilişki kurmalarına yardımcı 

olur. Açımlama stratejileri, özetleme, farklı biçimde anlatma, bağlantılar 

oluşturma ve etkili not alma gibi becerileri içerisinde barındırır. Bu durum 

bireylerin eski ve yeni öğrendikleri arasında bağıntı kurmalarına olanak tanır. 
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Düzenleme Öğrenme Stratejisi 

Düzenleme öğrenme stratejisi öğrencilere kendilerine sunulan uygun 

bilgiyi seçip önceki öğrendikleri ile ilişkilendirmelerine olanak tanır. Düzenleme 

öğrenme stratejisini benimseyen bireyler sunulan bilgileri gruplar, taslak 

çıkartır ve okunan metinlerdeki ana düşünceyi bulur. Düzenleme öğrenme 

stratejisi bireyin etkin olmasını, öğreneceği konuyu içselleştirmesini sağlar. Bu 

durum bireyin performansını olumlu yönde etkiler. 

Yardım Alma Öğrenme Stratejisi 

Yardım alma öğrenme stratejisi bireyin gerektiğinde başkalarından 

destek alabilmesini içermektedir. Desteği verecek kişi öğretmen ya da akranı 

olabilir. Yardım alma öğrenme stratejisini kullanabilen öğrenenler eksik 

olduklarını düşündükleri ya da bilmedikleri alanları doğru belirleyip kendilerine 

yardım edecek doğru bireyleri saptayabilmektedirler.  

Bilişötesi Öğrenme Stratejisi 

Bilişötesi kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilginin 

bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanması olarak tanımlanır (Flavelll, 

1981). Bilişötesi öğrenme stratejisini kullanan bireyler, belirli bir öğrenme 

durumunda kullandıkları çeşitli öğrenme stratejileri ve kendi öğrenme 

süreçlerine ilişkin algıya sahiptirler. 

 Bilişötesi öğrenme stratejisi; planlama, izleme ve düzenleme olmak 

üzere üç aşama içerir. Planlama boyutu öğrenenin hedeflerini belirlemesini, 

yapılacak görevin çözümlenmesini  ve sahip olunan mevcut bilgilerin gözden 

geçirilmesini içerir. İzleme boyutunda öğrenen, öğrenme sürecinde karşılaştığı 

sorunları belirler ve kendi kendini test eder. Düzenleme boyutunda ise 

öğrenen, yaptığı belirlemeler doğrultusunda kendine uygun öğrenme 

stratejisini seçer ve öğrenmesini yönlendirir. Bu şekilde birey öğrenme süreci 

devam ederken sürekli kendisini değerlendirir ve öğrenmesinin sorumluluğunu 

alır (Flavelll, 1987). 
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Öğrenme Biçemi 

Öğrenciler öğretim sürecinde yeni ve zor bilgileri öğrenmeye 

hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar 

kullanırlar. Bu yollar onların öğrenme stili olarak adlandırılır. Bu stiller birey 

öğrenirken ve başkalarıyla  ilişkide bulunurken onlarla olan benzer yönlerini ve  

kendine özgülüğünü  ortaya koyar.  Öğrenme stili  bireyin parmak izi gibidir. 

Öğrenme stili ile karıştırılan ancak farklı olan bir diğer kavram ise 

öğrenme biçemidir. Öğrenme biçemi öğrenme stilinin algılamayla  ilişkili  

boyutudur. Başka bir anlatımla öğrenme biçemi bireyin öğrenme sırasında 

kullanılan öğretim ortam ve yöntemlerine ilişkin tercihlerini ortaya koyan 

özellikler grubudur. Öğrenme stilleri ve biçemlerine ilişkin alanyazında farklı 

sınıflamalar bulunmakla birlikte bu çalışmada Şimşek (2002)’in sınıflaması 

dikkate alınmıştır. Bu sınıflamaya göre öğrenme biçemleri bedensel 

(kinesthetic), işitsel (auditory) ve görsel (visual) olmak üzere üç temel boyutta 

ele alınmıştır. Aşağıda bu üç öğrenme biçemine sahip bireylerin özellikleri 

kısaca açıklanmıştır. 

Bedensel Öğrenme Biçemi 

Bedensel öğrenme biçemini benimseyen öğrenciler fiziksel etkinlikler 

yoluyla daha kolay öğrenirler. Öğretim sürecinde devinim içinde olmak bu 

öğrenciler için çok önemlidir. Bu öğrenme biçemini benimseyen öğrenciler 

duygu ve düşüncelerini beden diliyle anlatmaya, bir şeyleri dinlemek ya da 

gözlemekten öte bizzat yapmaya ve somut ürünler ortaya koymaya özel ilgi 

duyarlar. 

İşitsel Öğrenme Biçemi 

İşitsel öğrenme biçemini benimseyen öğrenciler, sözel ifadeleri kolayca 

izleyebilirler ve işittiklerini daha kolay hatırlarlar. Bu öğrenciler öğretim 

sürecinde konuşmak, tartışmak, dinlemek ve anlatmak gibi etkinlikleri tercih 

ederler. 
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Görsel Öğrenme Biçemi 

Görsel öğrenme biçemini benimseyen öğrenciler gördükleri şeyleri 

daha iyi hatırlarlar, çizim ve şekilleri kolay algılarlar. Bu öğrenciler okudukları 

ya da duydukları şeyleri zihinlerinde canlandırabilirler ve etraflarındaki, 

kavramları ve olguları gözlem yoluyla daha iyi tanır ve kavrarlar. Resim, çizim, 

harita, renk, yön, plan gibi görsel yardımcılar bu biçeme sahip öğrencilerin 

hem ilgisini çeker hem de öğrenmelerini kolaylaştırır. 

İlgili Araştırmalar 

Son yirmi yıl içerisinde öğrencilerin durum belirleme tercihleri ve sınav 

türleri hakkındaki görüşleriyle ilgili, çoğunluğu yurtdışında olmak üzere, 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı yalnızca  öğrencilerin durum 

belirleme tercihlerini belirlemeyi amaçlarken bir kısım çalışma ise, öğrencilerin 

durum belirleme tercihleri ile öğrenmeye ilişkin özellikleri arasındaki ilişki 

üzerine odaklanmıştır. Son yıllarda yapılan, öğretmen adaylarının ve 

öğretmenlerin durum belirleme tercihleriyle ilgili araştırmalar da dikkat 

çekmektedir. Bu bölümde durum belirleme tercihleriyle ilgili yurtdışında ve 

Türkiye’de yapılan çalışmalar  tarih sırasıyla sunulmuştur. 

Bu konuda ilk çalışma Hansen (1984) tarafından yapılmış ve çalışma 

sonucunda sınav kaygısının ve yüksek alan bağımlılığının (field dependence) 

yanıtı öğrenci tarafından yapılandırılan uzun yanıtlı sınavlardaki başarıyı 

düşürdüğü belirlenmiştir. Chapelle (1988), Lu ve Suen (1993) sonraki yıllarda 

yaptıkları çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Grandt (1987) ise, çoktan seçmeli sınav türünde başarılı olma 

üzerindeki cinsiyet etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda erkek 

öğrencilerin çoktan seçmeli sınav türünde kız öğrencilere göre daha iyi 

performans gösterdikleri belirlenmiştir. 

Öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise, 

öğretmen adaylarının zaman kısıtlaması olmayan ve  bilgilerin ezberlenmesini 

daha az gerektiren sınav türlerini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yine 

aynı çalışmada kız öğretmen adaylarının, uzun bir zaman diliminde evde 

çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanılan sınavları (take-home exams) 
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erkek öğretmen adaylarına göre daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Bunun 

yanı sıra erkek öğretmen adayları ise, sözlü sınavları kız öğretmen adaylarına 

göre daha çok tercih etmektedir (Zoller ve Chaim, 1990). 

Zeinder (1987), lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında 

öğrencilerin çoktan seçmeli soruları daha basit, anlaşılır, ilgi çekici ve adil 

buldukları için açık uçlu sorulara göre  daha çok tercih ettiklerini belirlemiştir. 

Bununla birlikte öğrencilerin açık uçlu sınavlarda bilgilerini daha iyi ifade 

edebildiklerini belirtmeleri dikkat çekicidir. Anderson (1987) üniversite 

öğrencileriyle yaptığı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

1994 yılından itibaren yapılan çalışmaların çoğunluğunda Birenbaum 

(1994, 1997, 2007) tarafından geliştirilen “Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği”  

kullanılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 

öğrencilerin öğrenmeye ilişkin özellikleri ile durum belirleme tercihleri 

arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. 

Birenbaum ve Gutvirtz (1995), Cohen (1995) lise öğrencilerinin durum 

belirleme tercihleri ile güdülenme ve öğrenme stratejileri arasında anlamlı 

ilişkilerin olduğunu belirlemişlerdir. 

Birenbaum (1997), üniversite öğrencilerinin durum belirleme tercihleri 

ile güdülenme ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda üst düzey zihinsel süreçleri 

ölçen soruları tercih düzeyi ile eleştirel düşünme, bilişötesi düşünme öğrenme 

stratejilerini benimseme düzeyi, öz yeterlik algı düzeyi, öğrenmeye ilişkin 

kontrol inanç düzeyi ve içsel hedef düzenleme düzeyi arasında pozitif; sınav 

kaygısıyla negatif ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmacı, çalışma sonucunda 

elde edilen bulguların daha ayrıntılı tartışılabilmesi için nitel çalışmalarla 

desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır.  

Başka bir çalışmada ise öğrencilerin daha az heyecanlandıkları ve 

daha yüksek not alabildikleri için kısa yanıtlı ve çoktan seçmeli gibi yüzeysel 

durum belirleme yöntemlerini tercih ettikleri vurgulanmıştır. Araştırma 

sonucunda ortaya çıkan başka bir bulgu ise, ders içeriğini ayrıntılı öğrenmek 

isteyen öğrencilerin yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmeleri ve bu 
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yolla öğrenmelerinin daha etkin değerlendirileceğini düşünmeleridir (Sambell 

ve diğerleri, 1997). 

Birenbaum ve Rosenau (2006), yaptıkları çalışmalarında öğrenim 

görmekte olan öğretmen adaylarını ve çalışmakta olan öğretmenleri durum 

belirleme tercihleri ile öğrenme stratejileri açısından karşılaştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda çalışmakta olan öğretmenlerin öğrenmeye ve durum 

belirlemeye ilişkin daha derin ve ayrıntılı bir yaklaşım içerisinde oldukları 

belirlenmiştir. Araştırmacılar öğretmenlerin sürekli olarak anlamlı öğrenme 

deneyimlerine katılmalarını bu sonuca gerekçe olarak göstermişlerdir. 

Gijbels ve Dochy (2006), sınıflarda uygulanan izlemeye dayalı durum 

belirleme (formative assessment) uygulamalarının, öğrencilerin durum 

belirleme tercihleri ve öğrenme yaklaşımlarına etkisini belirlemeyi amaçlayan 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda öğrencilerin durum 

belirleme tercihleri ve öğrenme yaklaşımları arasında ilişki olduğu ve 

derinlemesine öğrenme yaklaşımını benimseyen öğrencilerin üst düzey 

zihinsel süreçleri ölçen soruları tercih ettikleri belirlenmiştir. Yapılan izlemeye 

dayalı durum belirleme uygulaması sonrasında öğrencilerin durum belirleme 

tercihleri ve öğrenme yaklaşımlarında beklenenin tersine değişim olduğu 

gözlenmiştir. Uygulama sonrasında öğrencilerin yüzeysel öğrenme 

yaklaşımını ve alt düzey zihinsel süreçleri ölçen soru yapılarını uygulama 

öncesine göre daha çok tercih etmeye başladıkları gözlenmiştir. 

Birenbaum (2007), öğrencilerin durum belirleme tercihleri ile tercih 

ettikleri öğretmen tipi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda iki değişken dizisi arasında orta 

düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.  Ayrıca üst düzey zihinsel süreçleri ölçen 

soru yapılarını tercih eden öğrencilerin aktif öğretme yöntemlerini  kullanan, 

eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek ve öğrenmelerinin sorumluluğunu 

almalarını sağlayacak görevler veren öğretmen tipini tercih ettikleri 

görülmüştür. Sınava nasıl hazırlanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesini ve 

sınavda çıkacak soruların benzerlerinin kendilerine önceden gösterilmesi 

gerektiğini düşünen öğrencilerin ise gerekli bilgiyi açık anlaşılır ve ilgi çekici 

biçimde sunan öğretmen tipini tercih ettikleri belirlenmiştir. 
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Gelbal ve Kelecioğlu (2007) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 

öğretmenlerin öğrencileri tanımada ve başarılarını belirlemede daha çok 

kendilerini yeterli gördükleri klasik durum belirleme yöntemlerini kullandıkları 

ortaya konmuştur. Öğretmenler yeni durum belirleme yöntemlerinin en önemli 

sınırlılıklarının, sınıfların kalabalık olması, zaman yetersizliği, uygulama 

zorluğu ve değerlendirme zorluğu olduğunu belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada 

ise katılımcıların henüz denemedikleri durum belirleme yöntemlerine ilişkin 

olumsuz görüş bildirdiği ve bu yöntemleri tercih etmediği belirlenmiştir. Ancak 

öğretmen adaylarının bu durum belirleme yöntemlerine ilişkin deneyimleri 

arttıkça olumsuz görüşlerinin azaldığı ve bu durum belirleme yöntemlerini 

daha çok tercih etmeye başladıkları gözlenmiştir (Struyven ve diğerleri, 2005).  

Watering ve diğerleri (2008), çalışmalarında öğrencilerin yeni öğrenme 

ortamları ile karşılaştıkları durumlarda mümkün olduğu kadar kapalı uçlu 

yanıtlar içeren klasik durum belirleme yöntemlerini tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca aynı çalışmada öğrencilerin bir durum belirleme 

yöntemini tercih etme düzeyleri ile o durum belirleme yönteminden elde edilen 

başarı puanı arasında bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra çalışma 

sonucunda katılımcıların %60’ının mevcut durum belirleme yöntemlerinin 

bilişsel süreçlerin tüm düzeylerini ölçmede yeterli olmadığını düşündüğü 

belirlenmiştir. 

Atmaca, Aslan ve Doğan (2009) tarafından yapılan çalışmada 

ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin derinlemesine öğrenme yaklaşımını 

benimseme düzeyini etkileyen değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda eleştirel düşünme ve bilişötesi düşünme öğrenme stratejilerini 

benimseme düzeylerinin anlamlı yordayıcılar olduğu ancak bağımsız değişken 

olarak ele alınan yeni durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyinin ise 

anlamlı bir yordayıcı olmadığı belirlenmiştir. Beklentilerin aksine çıkan bu 

sonuç üzerine çalışmaya dâhil olan grup içinden seçilen bir örneklem üzerinde 

nitel bir çalışma gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin yeni durum belirleme 

yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulama süreci hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

Görüşmeler sonrasında yeni durum belirleme yöntemlerinin uygulama 

sürecinin olması gerektiği gibi yapılmadığı ve öğrencilerin derinlemesine 
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öğrenme yaklaşımlarını benimsemelerine katkı getirecek üst düzey zihinsel 

süreçleri içermediği belirlenmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin, sınıfiçi öğrenci başarısının izleme ve 

değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirme sıklıklarının çeşitli değişkenler 

bakımından saptanmasının amaçlandığı bir çalışma sonucunda, sınıf 

öğretmenlerinin çoğunluğunun ölçme ve değerlendirme ilkelerine dayalı 

uygulamaları eğitim-öğretim sürecinde yeterince gerçekleştirmedikleri 

saptanmıştır.  Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla, 

cinsiyet, hizmet süresi, eğitim fakültesi mezunu olup olmama ve sınıf 

mevcudu değişkenleri arasında manidar bir ilişki bulunmamıştır (Kilmen ve 

Demirtaşlı, 2010). 

 Batram ve Bailey (2010), gerçekleştirdikleri nitel çalışmada İngiltere’de 

öğrenim gören yabancı öğrenciler ile İngiliz öğrencileri, durum belirleme 

tercihleri bakımından karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda İngiliz 

öğrencilerin yabancı öğrencilere kıyasla projeleri, yabancı öğrencilerin ise 

kâğıt kalem testi şeklinde uygulanan klasik sınavları İngiliz öğrencilere göre 

daha çok tercih ettikleri gözlenmiştir. Bunun yanı sıra hem projelerin hem de 

klasik sınavların birlikte kullanılmasını yabancı öğrencilerin daha çok tercih 

ettiği belirlenmiştir. Öğrenciler projeleri daha nitelikli ürünler yapabildikleri, 

becerilerini ve öğrenmelerini daha iyi yansıtabildikleri, yaratıcılıklarını 

geliştirdikleri ve öğrenmelerini yaşamla ilişkilendirebildikleri için tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Klasik sınavları tercih eden öğrenciler bu sınavlarda 

kendilerini kanıtladıklarını ve projelerde sınavlardaki kadar başarılı 

olamadıklarını belirtmişlerdir. Proje ve klasik sınavların birarada 

uygulanmasını tercih eden öğrenciler ise bu şekilde bir dengenin sağlandığını 

ve farklı yöntemler ile başarılarının daha doğru belirlendiğini vurgulamışlardır. 

Doğan, Atmaca ve Aslan (2010), gerçekleştirdikleri başka bir çalışmada 

ise ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve durum belirleme 

tercihleri arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Araştırma 

sonrasında değişkenler arasında orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu 

ilişkiye en çok katkı yapan değişkenlerin ise öğrenme yaklaşımları veri setinde 

derinlemesine öğrenme yaklaşımı, durum belirleme tercihleri veri setinde ise 

karmaşık oluşturmacı sınav türü olduğu gözlenmiştir. 
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Doğan ve Kutlu (2010), İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının durum belirleme tercihleri ile öğrenme stratejileri 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda durum belirleme tercihleri ve öğrenme stratejileri 

arasında orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkiye en çok katkı 

yapan değişkenlerin ise öğrenme stratejileri veri setinde eleştirel düşünme ve 

bilişötesi öğrenme stratejileri, durum belirleme tercihleri veri setinde ise yeni 

durum belirleme yöntemleri değişkenleri olduğu gözlenmiştir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmaların bulgularına genel olarak 

bakıldığında öğrencilerin başarılarının belirlenmesine ilişkin tercihlerinde pek 

çok değişkenin etkili olduğu görülmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri ve 

öğretmen adayları üzerinde yapılan çalışmalarda öğrenme yaklaşımları, 

öğrenme stratejileri, güdülenme stratejileri gibi öğrenmeye ilişkin özelliklerle 

durum belirleme tercihleri arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular 

bir anlamda öğrenenlerin durum belirleme sürecine ilişkin algı ve tercihlerinin 

öğretim sürecine ilişkin algı ve tercihlerini etkilediğini ortaya koymaktadır.  

Araştırma bulguları öğretim süreci biçimlendirilirken öğrenmeye ilişkin 

özelliklerin yanı sıra durum belirleme tercihlerinin de dikkate alınmasının 

gerekliliği vurgulamaktadır. 
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3. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, araştırma deseninin güçlendirilmesi için kullanılan 

yöntemlerden biri olan karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem 

araştırmada bir yöntem yerine birbirini destekleyen nitel ve nicel yöntemlerin 

birarada kullanılmasını gerektirir. Yöntem bu yönüyle probleme ilişkin daha 

kapsamlı çözümlemelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır (Creswell ve 

Plano Clark, 2007). 

Karma yöntemde kullanılabilecek farklı desenler bulunmaktadır. Bu 

çalışmada “Açıklayıcı Desen” (Exploratory Design) kullanılmıştır. Bu desende 

öncelikle nicel veriler toplanıp çözümlenmektedir. Daha sonra verileri daha 

duyarlı duruma getirmek (rafine etmek) için nitel veriler toplanıp 

çözümlenmektedir. Nicel ve nitel çözümlemelerden elde edilen bulgular  

birbirleriyle ilişkilendirilerek yorumlanmaktadır. Karma yöntem kullanılacak 

araştırmalarda en az iki farklı araştırma deseninin bulunması gerekmektedir 

(Creswell, 2009). Bu çalışmada da nicel ve nitel veriler için iki farklı araştırma 

deseni kullanılmıştır. Çizelge 2’de araştırmanın nicel ve nitel boyutuna ilişkin 

desenler verilmiştir. 

Çizelge 2. Araştırmanın Nicel ve Nitel Boyutuna İlişkin Desenler  

 Nicel Boyut Nitel Boyut 

Araştırma 
Modeli Korelasyonel Desen Durum Çalışması 

Örneklem Amaçsal Örneklem 
(Maksimum Çeşitlilik) 

Tipik Örneklem 
Amaçsal Örneklem 
(Maksimum Çeşitlilik) 

Veri Toplama 
Araçları 

Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği 
Güdülenme ve Öğrenme 
Stratejileri Ölçeği 
Öğrenme Biçemleri Envanteri 

Görüşme Formu 

Verilerin 
Çözümlenmesi Adımsal Ayırma Analizi 

İçerik Analizi / Genel Çerçeve 
İçerisinde Yapılan Kodlama 
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Bu bölümün ilerleyen  kısımlarında araştırmanın nicel ve nitel boyutu 

için; araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırmanın nicel boyutu için korelasyonel bir araştırma tasarlanmıştır. 

Korelasyonel araştırmalar, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin, 

herhangi bir biçimde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği 

araştırmalardır. Korelasyonel araştırmaların, değişkenler arasındaki ilişkilerin 

açığa çıkarılmasında, ilişki düzeylerinin belirlenmesinde etkili olan ve bu 

ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını 

sağlayan önemli araştırmalar oldukları ifade edebilir (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009).  

 Araştırmanın nitel boyutu ise, nitel araştırma desenlerinden biri olan 

durum çalışması (case study) deseni kapsamında yürütülmüştür. Durum 

çalışması, araştırılan olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve 

içinde bulunduğu ortam arasındaki sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve 

birden fazla kanıt ya da veri kaynağının var olduğu durumlarda kullanılan bir 

araştırma yöntemidir (Yin, 1984). Araştırmada, durum çalışması  

desenlerinden biri olan iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2009). Bu desende farklı sınıf düzeylerinde ve 

bölümlerde öğrenim gören öğretmen adayları birer çözümleme birimi olarak 

düşünülmüştür.  

Evren ve Örneklem  

Bu araştırmanın evrenini, Ankara ili sınırları içerisinde bulunan bir vakıf 

dört devlet üniversitesinin eğitim fakültelerine bağlı, okulöncesi eğitimi, sınıf 

öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, ilköğretim fen bilgisi 

öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, ortaöğretim matematik 

eğitimi, ortaöğretim fen eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Çalışma bu evrenden seçilmiş örneklem üzerinde 

gerçekleştirilmiştir.  
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Çalışmanın nicel boyutu için seçkisiz olmayan örnekleme 

yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal 

örnekleme olasılı ve seçkisiz olmayan bir örnekleme yaklaşımıdır. Amaçsal 

örnekleme çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların 

seçilip derinlemesine araştırma yapılmasına olanak sağlar. Bu çalışmada 

amaçsal örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminde, çalışmanın amacı 

dikkate alınarak çalışmanın uygulanacağı farklı durumlar belirlenir. Bu 

örnekleme yönteminde probleme ilişkin farklı durumların ele alınması evren 

değerleri hakkında önemli ipuçlarının elde edilmesini sağlar (Büyüköztürk ve 

diğerleri, 2009). Bu çalışmada araştırmanın amacı çerçevesinde öğretmen 

adaylarının sınıf düzeyleri ve üniversiteye yerleştirildikleri puan türleri farklı 

görüşlere sahip katılımcıları içerebileceği için çeşitlilik alanı olarak 

belirlenmiştir. Gijbels ve Dochy (2006), öğrencilerin izlemeye dayalı durum 

belirlemeye ilişkin deneyimleri arttıkça durum belirleme tercihlerinde 

farklılıkların olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adaylarının uygulamalara ilişkin 

deneyimleri, sınıf düzeyi büyüdükçe artacağı ve görüşleri farklılaşabileceği 

için sınıf düzeyi değişkeni çeşitlilik alanı olarak belirlenmiştir.   

Sınıf düzeyleri 2, 3 ve 4. sınıf olan öğretmen adayları çalışmaya dâhil 

edilmiştir. Çalışmaya dâhil olan öğretmen adaylarının yeni durum belirleme 

yöntemleriyle ilgili deneyime (bu yöntem kullanılarak başarılarının 

değerlendirilmesi) sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmen adaylarının 

ilköğretimde ve ortaöğretimde eğitim gördükleri süreçte bu yöntemlerle 

değerlendirilmemiş olma olasılığı olduğu için 1. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adayları örnekleme dâhil edilmemiştir. 

 Bunun yanında uygulamanın yapıldığı üniversitelerde 2. sınıfının güz 

döneminden itibaren yeni durum belirleme yöntemleriyle ilgili konuların, 

öğretmen adaylarına verildiği ve öğretmen adaylarının başarılarının 

belirlenmesinde yeni durum belirleme yöntemlerinin  bu dönemden itibaren 

kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. Bu nedenle araştırmaya ilişkin 

uygulamalar 2008-2009 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Böylece yeni durum belirleme yöntemleri konusunda 

bilgiye ve deneyime sahip olan öğretmen adaylarının araştırmaya dâhil olması 

sağlanmıştır.  
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Öğretmen adaylarının üniversiteye yerleştirilirken kullanılan puan 

türlerinin çeşitlilik alanı olarak belirlenmesinde, ölçme ve değerlendirme ile  

program geliştirme alanlarında uzman ve öğretmen yetiştirme programları kur 

tanımlarına hakim birer öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Uzman 

görüşlerine göre sayısal ve eşit ağırlık puan türleriyle öğrenci kabul eden 

programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının, kendi programlarının kur 

tanımları bağlamında, durum belirleme tercihlerine ilişkin farklı görüşlere sahip 

olabileceği düşünülmüştür. Örnekleme dâhil edilen üniversitelerin eğitim 

fakültelerinde sözel bölümle öğrenci kabul eden ortak programların sayısının 

az olması ve yapılan anket uygulamasında bu bölümlerden yeterli katılım 

olmaması nedeniyle sözel bölümle öğrenci kabul eden programlar bu 

çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Bu bağlamda üniversite sınavında eşit ağırlıklı puan türüyle öğrenci 

alan okulöncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

eğitimi bölümleri ve sayısal puan türü ile öğrenci alan, ilköğretim fen bilgisi 

öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, ortaöğretim matematik 

eğitimi, ortaöğretim fen eğitimi programları çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Çizelge 3’te araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin öğrenim 

gördükleri üniversitelere ilişkin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 3. Katılımcıların Üniversitelere Dağılımı 

Üniversiteler Toplam Öğrenci Sayısı 

Ankara Üniversitesi 118 

Başkent Üniversitesi 136 

Hacettepe Üniversitesi 212 

Gazi Üniversitesi 140 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 112 

Toplam 719 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan toplam 719 öğretmen 

adayının 118’i Ankara Üniversitesinde, 136’sı Başkent Üniversitesinde, 212’si 

Hacettepe Üniversitesinde, 140’ı Gazi Üniversitesinde ve 112’si Orta Doğu 

Teknik Üniversitesinde bulunmaktadır. Çizelge 4’te katılımcıların sınıf 
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düzeylerine ve öğrenim gördükleri bölüme yerleştirilirken kullanılan puan 

türlerine ilişkin sayıları verilmiştir. 

Çizelge 4. Katılımcıların  Sınıf Düzeylerine ve Puan Türlerine İlişkin   
Dağılımı 

Sınıf 
Düzeyi 

Eşit Ağırlıklı Puan 
Türü 

Sayısal 
Puan Türü 

Toplam Öğrenci 
Sayısı 

2. sınıf 128 79 207 

3. sınıf 197 73 270 

4. sınıf 126 116 242 

Toplam 451 268 719 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan 

programlarda öğrenim görmekte olan 451 öğretmen adayının 128’i 2. sınıfta, 

197’si 3. sınıfta ve 126’sı ise 4. sınıfta bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sayısal 

puan türüyle öğrenci kabul eden bölümlerde öğrenim görmekte olan 268 

öğretmen adayının ise 79’u 2. sınıfta, 73’ü 3. sınıfta ve 116’sı 4. sınıfta 

bulunmaktadır. Çalışmaya toplamda 719 öğretmen adayı dâhil edilmiştir.  

Çalışmanın nitel verilerin toplanacağı grubun belirlenmesi için yürütülen 

örnekleme işlemi iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada tipik örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesinde ve örneklemde 

bulunan diğer üniversitelerde görev yapan ya da uygulama çalışmaları 

bulunan  ölçme ve değerlendirme alanından bir, program geliştirme alanından 

bir olmak üzere toplam iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman 

görüşleri doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi’nin; devlet üniversitesi olması, 

uygulama kapsamına dâhil edilen programların tümünü içermesi, uygulama 

sürecindeki katılımının yüksek olması ve örnekleme dâhil edilen üniversiteler 

arasında öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı puanları bazında orta sıralarda 

yer alması nedenleri ile çalışmanın yapıldığı beş üniversiteyi temsil eden 

ortalama bir üniversite olabileceğine karar verilmiştir. 

Bu aşamadan sonra görüşme yapılacak gözlem birimlerini belirlemek 

için amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi 

kullanılmıştır. Nitel çalışmalarda amaçsal örnekleme, önemli ve zengin 

bilgilerin var olduğu düşünülen durumların ayrıntılı çalışmasına olanak 

sağlamaktadır (Patton, 1987). Bu araştırmada öğretmen adaylarının sınıf 
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düzeyleri ve bölümleri dikkate alınmış, böylece durum belirleme tercihlerine 

ilişkin farklı görüşlere ve bakış açılarına sahip olabilecek bireylerin çeşitliliği en 

üst düzeye çıkarılmaya çalışılmıştır. Her sınıf düzeyinin ve üniversite 

sınavında farklı puan türleriyle öğrenci alan bölümlerin kendi içerisinde 

bağdaşık (homojen) bir örüntüye sahip olduğu kabul edilmiştir. Yıldırım ve 

Şimşek (2009), maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminin göreli olarak küçük 

bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek 

bireylerin çeşitliliğini en üst düzeyde yansıtmak amacını taşıdığını 

belirtmektedirler. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta hangi çeşitlilik 

alanlarının örnekleme yansıtılacağına karar vermektir. Bu çalışmada 

öğretmen adaylarının değerlendirme tercihlerine ilişkin görüşlerinde etkili 

olacağı düşünülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm çeşitlilik alanları 

dikkate alınmıştır. Yukarıda belirtilen aşamalar dikkate alınarak, görüşme 

yapmayı gönüllü olarak kabul eden ve kolay ulaşılabilen 16 öğretmen adayı 

katılımcı olarak belirlenmiştir. Katılımcıların bölümlere ve sınıf düzeylerine 

göre dağılımı Çizelge 5’te verilmiştir. 

Çizelge 5. Katılımcıların Bölümlere ve Sınıf Düzeylerine Dağılımı 

Sınıf 
Düzeyi 

Eşit Ağırlıklı 
Puan Türü 

Sayısal 
Puan Türü Toplam 

2. sınıf 2 2 4 
3. sınıf 3 3 6 
4. sınıf 3 3 6 
Toplam 8 8 16 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi  eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul eden 

bölümlerde öğrenim görmekte olan 8 öğretmen adayının 2’si 2. sınıfta, 3’ü 3. 

sınıfta, 3’ü ise 4. sınıfta bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, eşit ağırlık puan 

türüyle öğrenci kabul eden bölümlerde öğrenim görmekte olan 8 öğretmen 

adayının da 2’si 2. sınıfta, 3’ü 3. sınıfta, 3’ü ise 4. sınıfta bulunmaktadır. 

Çalışmada toplam 16 öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada kullanılan nicel ve nitel veri toplama araçlarına ilişkin 

özellikler aşağıda verilmiştir. 
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Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği 

Birenbaum (1994, 1997, 2007) tarafından geliştirilen “Durum Belirleme 

Tercihleri Ölçeği” (Assessment Preference Inventory), Gülbahar ve 

Büyüköztürk (2008) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin durum belirleme tercihleri hakkında bilgi veren ölçek, uyarlama 

çalışması sonrasında 72 maddeden oluşmaktadır. Ölçek “değerlendirme 
türlerine ilişkin boyutlar”, “öğrencilere ilişkin boyutlar” ve “sınav alma, 

notlaştırma ve raporlaştırma” olmak üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır. Bu 

çalışmada “Durum Belirleme Yöntemlerine İlişkin Boyutlar” ölçeğinde bulunan 

“durum belirleme türü” ve “madde biçim-işlem türü” alt ölçekleri kullanılmıştır. 

Kullanılan alt ölçeklerde bulunan toplam madde sayısı 30’dur. Durum 

Belirleme Tercihleri Ölçeği ve maddelerin ilgili alt ölçeklere dağılımı Ek 1’de 

verilmiştir. 

Durum Belirleme Yöntemlerine İlişkin Boyutlar Ölçeği 

Değerlendirme yöntemlerine ilişkin boyutlar, a) durum belirleme türleri, 

b) madde biçimi/işlem türü ve c) durum belirlemeye hazırlık boyutlarını ölçmek 

amacıyla oluşturulmuş olup, bağımsız ölçekler olarak kullanılmaktadır. 

Ölçeklerin faktör yapılarına ve puanların güvenirliklerine ilişkin çözümleme  

sonuçları aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

a) Durum Belirleme Türü Alt Ölçeği (DTAÖ) 

Ölçek 16 maddeden oluşmaktadır ve “Yeni Durum Belirleme 

Yöntemleri” ile “Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” olarak adlandırılan iki 

faktörle açıklanmaktadır. Her iki faktördeki yük değerleri .45 ile .78 arasında 

değişmektedir. Yeni Durum Belirleme Yöntemleri faktörünün Cronbach Alfa 

İçtutarlılık Katsayısı .86 iken Klasik Durum Belirleme Yöntemleri faktörünün 

Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .67’dir. Bu iki faktör ölçeğe ilişkin toplam 

varyansın %44’ünü açıklamaktadır. Faktör yük değerlerinin .30’un üzerinde 

olması ve faktörlerin ölçeğe ilişkin varyansın önemli bir kısmını açıklaması 

yapı geçerliğinin sağlandığına ilişkin önemli bulgulardır.  

 DTAÖ’nün iki faktörden oluşan modelinin toplanan verilerle ne derece 

uyum gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
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sonucunda elde edilen bazı uyum istatistikleri şöyledir: (  χ
2 /sd)=4.57, 

RMSEA=.08, RMR=.12, StRMR=.07, GFI=.89, AGFI=.85. Maddelerin 

faktörleri ile olan ilişkilerini gösteren standardize edilmiş katsayılar .37 ile .86 

arasında değişmekte olup tümü .01 düzeyinde anlamlıdır. Elde edilen uyum 

istatistikleri oluşturulan iki faktörlü modelin doğrulandığına kanıt olarak 

gösterilebilir. 

Bu araştırma kapsamında yapılan uygulamada hesaplanan Cronbach 

Alfa İçtutarlılık Katsayıları “Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” boyutu için .72 

“Yeni Durum Belirleme Yöntemleri” boyutu için .83 olarak bulunmuştur.  

Ölçek uyarlama sürecinde ve bu araştırma kapsamında yapılan 

güvenirlik çalışmaları ölçeğin içtutarlılık katsayısının genel olarak yeterli 

düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçek uyarlama sürecinde “Klasik Durum 

Belirleme Yöntemleri” faktörüne ilişkin elde edilen içtutarlılık katsayısının .67 

olması ölçeğin bir sınırlılığı olarak görülebilir. 

b) Madde Biçimi-İşlem Türü Alt Ölçeği (MBAÖ) 

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır ve “basit seçmeli” ile “karmaşık 

oluşturmacı” olarak adlandırılan iki faktörden oluşmaktadır. Her iki faktördeki 

yük değerleri .43  ile .78 arasında değişmektedir. “Basit seçmeli” faktörünün 

Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .75 iken “karmaşık oluşturmacı” faktörünün 

Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .58’dir. Bu iki faktör ölçeğe ilişkin toplam 

varyansın %41’ini açıklamaktadır.  

MBAÖ’nün iki faktörden oluşan modelinin toplanan verilerle ne derece 

uyum gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle 

hesaplanan bazı uyum istatistikleri şöyledir: (  χ
2 /sd)=4.22, RMSEA=.08, 

RMR=.09, StRMR=.07, GFI=.93, AGFI=.89. Maddelerin faktörleri ile olan 

ilişkilerini gösteren standardize edilmiş katsayılar .28 ile .67 arasında 

değişmekte olup tümü .01 düzeyinde anlamlıdır.  

Bu araştırma kapsamında yapılan uygulamada hesaplanan Cronbach 

Alfa İçtutarlılık Katsayıları “basit seçmeli” boyutu için .73 “karmaşık 

oluşturmacı” boyutu için .60 olarak bulunmuştur. 
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c) Değerlendirmeye Hazırlık Alt Ölçeği (DHAÖ) 

Ölçek 4 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler tek faktör 

altında toplanmıştır ve ölçeğe ilişkin toplam varyansın %59’unu 

açıklamaktadır. Ölçeğin faktör yükleri .65 ve .82 arasında değişmektedir ve 

Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .75’dir. DHAÖ’nün tek faktörlü yapısını, 

modelin toplanan verilerle ne derece uyum gösterdiğini incelemek amacıyla 

yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile model veri uyumu için hesaplanan bazı 

uyum istatistikleri şöyledir: (  χ
2 /sd)=.12, RMSEA=.00, RMR=.00, StRMR=.00, 

GFI=1.00, AGFI=1.00. Maddelerin faktörleri ile olan ilişkilerini gösteren 

standardize edilmiş katsayılar .35 ile .82 arasında değişmekte olup tümü .01 

düzeyinde anlamlıdır.  

Öğrencilere İlişkin Boyutlar Ölçeği (ÖİBÖ) 

Ölçek 26 maddeden oluşmaktadır ve “bilişsel süreçler” ile “öğrenci 

rolü/sorumlulukları” olarak adlandırılan iki faktörden oluşmaktadır. Bu iki 

faktör, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %45’ini açıklamaktadır. Her iki faktörde 

bulunan yük değerleri .40 ile .77 arasında değişmektedir. Birinci faktör için 

hesaplanan Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .92 iken ikinci faktör için 

.82’dir. ÖİBÖ’nün iki faktörden oluşan modelinin toplanan verilerle ne derece 

uyum gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda hesaplanan bazı uyum istatistikleri şöyledir: (  χ
2 /sd)=3.64, 

RMSEA=.07, RMR=.09, StRMR=.07, GFI=0.85, AGFI=0.82. Maddelerin 

faktörleriyle olan ilişkilerini gösteren standardize edilmiş katsayılar .26 ile .87 

arasında değişmekte olup tümü .01 düzeyinde anlamlıdır.  

Sınav Alma, Notlandırma ve Raporlaştırma Ölçeği (SNRÖ) 

SNRÖ 14 maddeden oluşmaktadır. Maddelerin tek faktör altında 

toplanan ölçeğin faktör yük değerleri .28 ile .78 arasında değişmektedir. Tek 

faktör ölçeğe ilişkin varyansın %34’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa 

İçtutarlılık Katsayısı .83’tür. SNRÖ’nün tek faktörlü yapısının toplanan verilerle 

ne derece uyum gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda hesaplanan bazı uyum istatistikleri şöyledir: (  χ
2 /sd)=3.84, 

RMSEA=.07, RMR=.06, StRMR=.05, GFI=0.92, AGFI=0.89. Maddelerin 
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faktörleriyle olan ilişkilerini gösteren standardize edilmiş katsayılar .27 ile .69 

arasında değişmekte olup tümü .01 düzeyinde anlamlıdır.  

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) 

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire), Pintrich ve diğerleri (1991) tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve diğerleri (2004) tarafından Türkçeye 

uyarlanmıştır.  

Ölçeğin uygulama süresi 20-30 dakika arasında değişmektedir. Bireyler 

ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeylerini “benim için kesinlikle 

yanlış” (1) ile “benim için kesinlikle doğru” (7) arasında değişen yedili 

derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemektedirler. İki ayrı boyutta toplam 15 

alt ölçekten oluşan GÖSÖ, modüler bir yapıya sahiptir ve uygulayıcının 

kullanım amacına göre alt ölçeklerden elde edilecek puanlar ayrı ayrı 

kullanılabilmektedir (Pintrich ve diğerleri, 1993). Ölçeğin herhangi bir 

faktöründen alınan yüksek puan, öğrencinin sözü edilen faktörle ilgili özelliğe 

yüksek düzeyde sahip olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 6’da ölçeğin alt boyutları ve bu boyutların özgün ve Türkçe 

formlarına ilişkin Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayıları verilmiştir. 
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Çizelge 6. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Alt Ölçeklerinin 
Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayıları 

Alt Ölçekler 

Cronbach Alfa İçtutarlılık 
Katsayıları  

Türkçe Form  Özgün Form
Güdülenme Ölçeği 

İçsel Hedef Düzenleme  0.59 0.74 

Dışsal Hedef Düzenleme  0.63 0.62 

Görev Değeri 0.80 0.90 

Öğrenmeye İlişkin Kontrol İnancı 0.52 0.68 

Öğrenme ve Performansla İlgili Öz Yeterlik 0.86 0.93 

Sınav Kaygısı 0.69 0.80 

Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

Yineleme 0.62 0.69 

Düzenleme 0.61 0.64 

Açımlama 0.74 0.75 

Eleştirel Düşünme 0.74 0.80 

Yardım Arama 0.49 0.52 

Akran İşbirliği 0.46 0.76 

Bilişötesi 0.75 0.79 

Emek Yönetimi 0.41 0.69 

Bu çalışmada ölçeğin güdülenme boyutundan “sınav kaygısı” ile 

“öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik”; öğrenme stratejileri boyutundan 

ise “eleştirel düşünme”, “açımlama”, “düzenleme” ,”yardım arama”, “yineleme” 

ve ”bilişötesi” alt ölçekleri kullanılmıştır. Diğer alt ölçekler bu çalışma 

kapsamında uygulanmamıştır. Uygulanan alt ölçeklerde bulunan toplam 

madde sayısı 48’dir. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ve ilgili 

maddelerin alt ölçeklere dağılımı Ek 2’de verilmiştir. 

Güdülenme Ölçeği: Bu ölçekte bulunan 6 faktör toplam varyansın 

%56’sını açıklamaktadır. Faktör yük değerleri .46 ile .79 arasında 

değişmektedir. Güdülenme ölçeğinin 6 faktörlü yapısının toplanan verilerle ne 

derece uyum gösterdiğini incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda hesaplanan bazı uyum istatistikleri şöyledir: RMSEA=0.06, 

GFI=0.88, AGFI=0.85, CFI=0.82, NNFI=0.80, RMR=0.18 ve SRMR=0.06. 
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  Güdülenme Ölçeği’nde kullanılan “sınav kaygısı” ve “öğrenme ve 

performansla ilgili öz yeterlik” alt ölçeklerinin Cronbach Alfa İçtutarlılık 

Katsayısı sırasıyla .86 ve .69’dur. Bu araştırma kapsamında yapılan 

uygulamada hesaplanan Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı "öğrenme ve 

performansla ilgili öz yeterlik” alt ölçeği için .90 “sınav kaygısı” alt ölçeği için 

ise .75 olarak belirlenmiştir. 

 Öğrenme Stratejileri Ölçeği: Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nde bulunan 

toplam 9 faktör toplam varyansın %53’ünü açıklamaktadır. Faktör yük 

değerleri .49 ile .81 arasında değişmektedir. Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin 9 

faktörlü yapısının toplanan verilerle ne derece uyum gösterdiğini incelemek 

amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan bazı uyum 

istatistikleri şöyledir:   χ
2 =4.73 (N=852, sd=1136, p=.000), GFI=0.80, 

AGFI=0.77, CFI=70 NNFI=67 RMR=0.22, SRMR=0.06 ve RMSEA=0.07. Elde 

edilen uyum indisleri 9 faktörlü yapının doğrulandığını ve dolayısıyla ölçeğin 

yapı geçerliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nde kullanılan “eleştirel düşünme”, 

“açımlama”, “düzenleme”, ”yardım arama”, “yineleme” ve “bilişötesi” alt 

ölçeklerinin Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı sırasıyla, .61 ile .74 arasında 

değişmektedir. Bu araştırma kapsamında aynı alt ölçekler için hesaplanan 

Cronbach Alfa İçtutarlılık Katsayısı .46 ile .83 arasında değişmektedir. Alt 

ölçeklere ilişkin elde edilen içtutarlılık katsayıları genel olarak yeterli olmakla 

birlikte bazı alt ölçekler için bu katsayının düşük olması o alt ölçekte bulunan 

madde sayılarının az olmasıyla ilişkilidir. Bu durum ölçeğin bir sınırlılığı olarak 

görülmektedir.  

Öğrenme Biçemleri Envanteri 

Şimşek (2002) tarafından geliştirilen envanter bedensel, işitsel ve 

görsel olmak üzere üç öğrenme biçemini ölçmektir. Her öğrenme biçemi için 

16 madde içeren envanter, toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Her bir 

maddenin değerlendirilmesinde, maddenin değerlendirilen kişiye uygunluğuna 

göre beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Kişinin yatkın olduğu öğrenme biçeminin 

belirlenmesinde izlenecek yöntem, her bir biçem alanından alınacak puan 

toplamlarının karşılaştırılmasıdır. Envanterde yer alan maddeler toplam 
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varyansın %43’ünü açıklayan üç faktörde toplanmıştır. Bedensel Biçem Alt 

Testi için hesaplanan Cronbah Alfa İçtutarlılık Katsayısı .68 iken İşitsel Biçem 

Alt Testi için .77 ve Görsel Biçem Alt Testi için .79’dur.  

Envanterde yer alan maddelerin toplam varyansın önemli kısmını 

açıklaması ve içtutarlılık katsayılarının yeterli düzeyde olması ölçeğin geçerli 

ve güvenilir olduğuna ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Öğrenme Biçemleri 

Envanteri ve maddelerin alt ölçeklere dağılımı Ek 3’te verilmiştir. 

Durum Belirleme Tercihleri Görüşme Formu 

Nitel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formuyla 

toplanmıştır. Veri toplama aracının geliştirilme sürecinde ilgili alanyazın 

taranmış ve araştırma sorusunun yanıtının belirlenmesini sağlayacak 

görüşme soruları yazılmıştır. Görüşme soruları yazılırken soruların anlaşılır, 

amaca uygun, tek boyutlu olmasına ve görüşmeciyi yönlendirici anlatımlar 

içermemesine dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra görüşme içerisinde açık uçlu, 

dolaylı sorulan ve varsayıma dayalı soru türleri kullanılmıştır. Farklı türde 

sorulan görüşme soruları görüşülen bireyin farklı düşünme biçimlerine 

seslenecek, görüşme sürecinde iletişim kurmayı özendirecek ve böylece daha 

geçerli ve doğru bilgiler elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Aynı türden 

sorular görüşmeciyi sıkabilir ve gereken derinlemesine ve ayrıntılı bilgilere 

ulaşılmasını engelleyebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2009). 

Görüşme soruları hazırlanırken temel sorular için ayrı ayrı alternatif 

soru ve sondalar da hazırlanmıştır. Sonda ve alternatif soruların amacı 

görüşülen bireyin soruyu doğru anlamasını ve görüşme sürecinde toplanan 

verilerin derinlemesine olmasını ve zenginleştirilmesini sağlamaktır. Sondalar 

ayrıntıya, açıklamaya ve aydınlatmaya yönelik olabilir. Sondalar görüşme 

sorularına göre daha esnek bir yapıya sahiptir. Sondaların bazıları görüşme 

sürecinde kullanılmayabilir ya da yeni sondalar ortaya çıkabilir (Berg, 1998; 

Yıldırım ve Şimşek, 2009). Bu bağlamda görüşmeden önce hazırlanan bazı 

sondalar kullanılmazken görüşmenin niteliğine bağlı olarak yeni sondalar 

eklenmiştir. Durum Belirleme Tercihleri Görüşme Formu Ek 4’te verilmiştir. 
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Verilerin Toplanması 

Nicel verilerin toplanma sürecinde öncelikle ilgili üniversitelerden anket 

uygulamasının yapılması için gerekli izinler alınmıştır. Uygulama izni 

alındıktan sonra ilgili fakültelerde bulunan öğretim üyeleriyle görüşülerek 

anket uygulamalarının yapılacağı günler ve tarihler belirlenmiştir. Anket 

uygulamaları 10 Mart 2009 ile 8 Mayıs 2009 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar araştırmacı tarafından yapılmıştır. Anket 

uygulamaları ilgili üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders saatlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması katılımcılar için ortalama 30 dakika 

sürmüştür.  

Çalışmanın nitel boyutunda ise belirlenen görüşme adaylarıyla 30 

Mayıs 2009 ile 12 Temmuz 2009 tarihleri arasında görüşme yapılarak gerekli 

veriler toplanmıştır. Ortamın görüşülen katılımcının kendini rahat hissedeceği 

bir yer olmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle görüşme yeri belirlenirken 

katılımcıların görüşleri de dikkate alınmıştır. Görüşmede kolay ve anlaşılır 

sorulara ilk sırada yer verilmiştir. Katılımcıdan ses kaydı alınması için izin 

istenmiş ve görüşme sürecinde katılımcıların bazı fiziksel tepkileri not 

edilmiştir. Bazı katılımcılarda görüşmenin akışına göre daha ayrıntılı ve 

derinlemesine bilgi alınabileceği düşünülerek görüşme sorularının sırası 

değiştirilmiştir. Katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri için sorular 

konuşma tarzında sorulmuş ve süreçte görüşmeciyi  özendirici geri bildirimler 

verilmiştir. Görüşme sürecinde ana konunun dışına çıkılmasına izin 

verilmemiş, katılımcının konu çerçevesinde görüşlerini bildirmesi sağlanmıştır. 

Görüşme sürecinde yansız davranılmaya çalışılmış, katılımcının görüşünü 

etkileyecek ya da görüşünü rahat biçimde belirtmesini engelleyecek tavır ve 

tutumlardan kaçınılmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Aşağıda çalışmanın nicel ve nitel boyutundan elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde  kullanılan yöntemler verilmiştir.  
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Nicel Verilerin Çözümlenmesi 

Çalışmanın nicel boyutunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde 

(birinci ve ikinci problemlere ait veriler) ayırma (diskriminant) analizi 

kullanılmıştır. Ayırma analizi, grup üyeliklerini yordamaya yönelik bir model 

kurma amacına hizmet eden çok değişkenli istatistiksel tekniktir. Model, 

gruplar arasında en iyi ayrımı yapmayı sağlayan yordayıcı değişkenlerin 

doğrusal birleşimine (kombinasyon) dayalı olarak ortaya çıkan diskriminant 

fonksiyonlarından oluşur. Bu fonksiyonlar, grup üyelikleri olarak bilinen bir 

örneklemden yola çıkılarak üretilir ve sonrasında aynı bağımsız değişkenlere 

ilişkin ölçümleri bulunan, ancak grup üyelikleri bilinmeyen yeni birey ya da 

birimlere uygulanabilir. Ayırma analizi, birimleri ya da bireyleri en az hata ile 

ait oldukları kitlelere/evrenlere ayırmak için yapılan işlemler topluluğu olarak 

tanımlanabilir (Tatlıdil, 1992). Bu gruplar, deneysel araştırma desenlerinde 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş farklı işlem grupları (deney grubu, 

kontrol grubu vb.) olabileceği gibi, doğal olarak var olan gruplar da (kadınlar 

ve erkekler vb.) olabilir (Diekhoff, 1992).  

Ayırma analizinde  her birey, bir ya da daha fazla nicel değişkene ilişkin 

puan ya da puanlara ve grup üyeliğini gösteren kategorik değişkene ilişkin bir 

değere sahip olmalıdır. Ayırma analizinde nicel değişkenler çoğunlukla 

“bağımsız değişken” veya “ayırıcı değişken” olarak adlandırılırken grup 

üyeliğini gösteren değişken “bağımlı değişken ya da ölçüt değişken olarak 

adlandırılır. Ayırma analizi belirli puanlara dayalı olarak önceden tanımlanan 

grupları ayırt etmede kullanılır. Ayırma analizi farklı amaçlar için kullanılabilen 

ve doğru uygulandığı zaman önemli katkılar sağlayan bir analizdir (Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). 

Garsaon (2008)’e göre ayırma analizi aşağıda belirtilen amaçlar 

doğrultusunda kullanılabilir: 

• Ayırma, yordama eşitliği kullanılarak bireyleri ya da birimleri 

sınıflamak 

• Bireylerin ya da birimlerin tahminlere dayalı olarak sınıflanıp 

sınıflanamayacağına ilişkin kuramları test etmek 

• Gruplararası farklılıkları araştırmak 



59 
 

• Grupları ayırmadaki en tutucu yolu belirlemek 

• Bağımlı değişkende, bağımsız değişkenler tarafından açıklanan 

varyans oranını saptamak 

• Grupları ayırmada çok az önemi olan değişkenleri elemek 

 Ayırma analizinde de diğer çok değişkenli analizlerde olduğu gibi çok 

değişkenli normalliğin sağlanması, varyans ve kovaryans matrislerinin 

homojen olması, uç değerlerin taranması ve bunların dönüştürülmesi ya da 

çıkartılması ve çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmaması gerekmektedir. 

Belirtilen varsayımların belirlenmesine ilişkin elde edilen sonuçlar “bulgular” 

kısmında verilmiştir. 

 Bireylerin gruplandırılmasında kullanılan bir diğer yöntem ise lojistik 

regresyondur. Lojistik regresyon, ayırma analizine göre karşılanması daha 

kolay varsayımlara sahiptir ve bağımsız değişkenlerin kategorik olmasına 

olanak tanımaktadır. Varsayımları karşılandığında lojistik regresyona göre 

daha güçlü sonuçlar verdiği için bu çalışmada verilerin analizinde ayırma 

analizi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 13.0 paket programı kullanılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak toplanan veriler ayırma analizine uygun duruma  

getirilmiştir. Bu kapsamda “Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği“ yeni ve klasik 

durum belirleme türü alt boyutlarından alınan puanlara göre  %27’lik en üst ve 

%27’lik en alt gruba giren bireyler belirlenmiştir. Daha sonra yeni durum 

belirleme yöntemleri alt ölçeğinden yüksek ve klasik durum belirleme 

yöntemleri alt ölçeğinden düşük puan alan bireylerin bir gruba; yeni durum 

belirleme yöntemleri alt ölçeğinden düşük ve klasik durum belirleme 

yöntemleri alt ölçeğinden yüksek puan alan bireylerin de diğer gruba atanması 

kararlaştırılmıştır. Ancak bu iki değişken arasında negatif güçlü bir ilişki 

olmadığı için yapılan bu işlem katılımcı sayısını çok düşürmüştür. Bunun 

üzerine yeni durum belirleme yöntemleri alt boyutunda üst ve alt %27’ye giren 

öğretmen adayları belirlenmiştir. Böylece yeni durum belirleme yöntemlerini 

yüksek ve düşük düzeyde tercih eden katılımcılar belirlenmiştir. Aynı işlem 

karmaşık oluşturmacı sınav türü alt testi için de gerçekleştirilmiş ve bu sınav 

türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen adayları belirlenmiştir. 

Böylece bağımsız değişkenler kategorik duruma getirilerek ayırma analizinin 
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yapılması için uygun yapıya dönüştürülmüştür. Analiz sürecinde yüksek 

düzeyde tercih durumu “1” düşük düzeyde tercih durumu ise “0” olarak 

kodlanmıştır. 

Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve 

düşük düzeyde tercih etmeleri birinci araştırma sorusu için, karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih etmeleri de ikinci alt 

problem için bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Çizelge 7’de birinci 

araştırma sorusu için belirlenen bağımlı ve bağımsız değişkenler verilmiştir. 

Çizelge 7. Birinci Araştırma Sorusu İçin Bağımlı ve Bağımsız 
Değişkenler 

                                                Birinci Araştırma Sorusu 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken 

• Klasik durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi 
• Karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih düzeyi 
• Basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyi 
• Görsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• İşitsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• Bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• Açımlama öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Yineleme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Bilişötesi öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Yardım alma öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Sınav kaygısı düzeyi 
• Öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik algı düzeyi 

 

• Yeni Durum 
Belirleme 
Yöntemlerini 
Yüksek Düzeyde 
Tercih Etme 

 

• Yeni Durum 
Belirleme 
Yöntemlerini 
Düşük Düzeyde 
Tercih Etme 

  Çizelge 8’de ikinci araştırma sorusu için belirlenen bağımlı ve bağımsız 

değişkenler verilmiştir.  
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Çizelge 8. İkinci Araştırma Sorusu İçin Bağımlı ve Bağımsız 
Değişkenler 

İkinci Araştırma Sorusu 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken 

• Klasik durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi 
• Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi 
• Basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyi 
• Görsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• İşitsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• Bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 
• Açımlama öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Yineleme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi
• Bilişötesi öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Yardım alma öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
• Sınav kaygısı düzeyi 
• Öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik algı düzeyi 

 

• Karmaşık 
Oluşturmacı Sınav 
Türünü Yüksek 
Düzeyde Tercih 
Etme 

 

• Karmaşık 
Oluşturmacı Sınav 
Türünü Düşük 
Düzeyde Tercih 
Etme 

Nitel Verilerin Çözümlenmesi 

 Yapılan görüşmeler sonucunda toplanan nitel veriler içerik analizi 

yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizinde toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşılmak amaçlanır. İçerik analizi metinlerden 

kullanıldıkları içerik bağlamında geçerli kavramlara ve yorumlara ulaşılmasını 

sağlayan bir araştırma yöntemidir. Bu çerçevede içerik analiziyle verileri 

tanımlamaya ve verilerin içlerinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya 

çalışılır (Krippendorff, 2004; Yıldırım ve Şimşek, 2009). Veriler dört aşamada 

çözümlenmiştir. Önce elde edilen veriler kodlanmış daha sonra temalar 

bulunmuş ve son olarak kodlar ve temalar düzenlenerek bulgular tanımlanmış 

ve yorumlanmıştır. 

Verilerin kodlanmasında genel çerçeve içerisinde yapılan kodlama 

yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte çözümleme  öncesinde genel bir kavramsal 

yapı oluşturulmuş ve bu kavramsal yapıya göre kodlamalar yapılmıştır. Bunun 

yanı sıra tümevarımcı bir yaklaşım kullanılarak verilerin incelenmesi sonucu 

ortaya çıkan yeni kodlar kod listesine eklenmiş ve önceden belirlenen bazı 

kodlarda değişiklik yapılmıştır. Berg (1998), Yıldırım ve Şimşek (2009) genel 

bir çerçeve içinde yapılan kodlamada genel kategorilerin ya da temaların 
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önceden belirlendiğini ancak bu temalar altında yer alabilecek olan daha 

ayrıntılı kodların ise verilerin incelenmesi sürecinde ortaya çıkabileceğini 

belirtmişlerdir. Dey (1993), Miles ve Huberman (1994) veri çözümleme 

sürecinde önceden belirlenen kuramsal yapının verilerde test edilebileceğini 

ya da verilerden yola çıkarak kuramsal yapının inşa edilebileceğini belirtmiştir. 

Araştırmacı nitel bir çalışmada daha önceden kategorilere sahip olsa bile, 

bunları değiştirme ya da yenilerini oluşturma esnekliğine sahiptir (Kuş, 2006). 

Nitel verilerin analizinde Nvivo 8 paket programı kullanılmıştır.  

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik kavramı nicel araştırmalara 

göre daha farklı ele alınır. Nitel araştırmada geçerlik “olgu”nun, olduğu 

biçimde ve olabildiğince yansız gözlenmesi anlamına gelmektedir. 

Gözlemlenen olay hakkında bütüncül bir resme ulaşmak için elde edilen 

bulguların doğrulanmasında katılımcı ve meslektaş onayını alma gibi yollara 

başvurulur. Alana yakın olma, görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirme, ayrıntılı 

ve derinlemesine bilgi toplama, elde edilen bilgileri doğrulattırma, farklı 

yollardan bilgi toplama geçerliğin sağlanmasına katkı getirir (Yıldırım ve 

Şimşek 2009).  

Nitel araştırmalarda gerçeklerin, bireylere ve içinde bulunduğu ortama 

göre sürekli bir değişme içinde olduğu ve araştırmanın benzer gruplarla 

tekrarlanmasının aynı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmadığı en baştan kabul 

edilir. Ayrıca nitel yaklaşım her araştırmacının olayları algılama ve yorumlama 

biçiminin farklı olabileceğini de kabul eder (Yıldırım ve Şimşek, 2009). Bu 

anlamda nicel araştırmalardaki güvenirlik anlayışından farklılık gösterir. Nitel 

araştırmalarda, araştırmacının konumu, araştırılacak konuyla ilgili yeterli 

bilgiye ve ön deneyime sahip olması, araştırmada veri kaynağı olacak birey 

özelliklerinin tanımlanması, veri toplama ve çözümleme yöntemlerinin ayrıntılı 

açıklanması, araştırma sonuçlarının benzer konularda yapılmış diğer 

araştırma sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi gibi etmenler güvenirliği artıran 

etmenlerdir. 

Bu çalışma kapsamında nitel analize ilişkin geçerlik ve güvenirliğin 

sağlanması sürecinde; görüşmeler ve kodlamaların tümü araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilmiş, raporda katılımcılardan doğrudan alıntılara yer 

verilmiş, elde edilen bilgiler katılımcılara doğrulattırılmış, araştırma bulguları 
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benzer araştırma bulgularıyla ilişkilendirilmiş ve izlenen yöntem ayrıntılı olarak 

tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Veri analizinin geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla nitel 

araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan stratejilerden bir tanesi de 

çeşitleme yöntemidir. Çeşitlemenin, “veri çeşitleme”, “araştırmacı çeşitlemesi”, 

“kuramsal çeşitleme” ve “yöntem çeşitlemesi” olmak üzere dört temel türü 

bulunmaktadır (Patton, 1987). Bu çalışmada çeşitleme türlerinden araştırmacı 

çeşitlemesi kullanılmıştır. Araştırmacı çeşitlemesinde, farklı araştırmacıları 

araştırma sürecine katarak çalışmanın geçerliğinin ve güvenirliğinin artırılması 

amaçlanır. 

 Bu süreçte tesadüfi olarak seçilmiş üç farklı katılımcıya ait görüşme 

kayıtları, klasik ve yeni durum belirleme yöntemlerine hakim, durum belirleme 

tercihleri konusunda daha önce nitel ve nicel araştırmalar yapmış iki doktora 

öğrencisine verilmiştir. Tesadüfi olarak verilen görüşme kayıtları iki uzman ve 

araştırmacı tarafından ayrı ayrı çözümlenmiştir. Daha sonra iki uzman ile 

görüşülerek yapılan çözümleme sonuçları kodlamalardaki benzerlikler ve 

farklılıklar açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda genelde 

benzer kodlamaların yapılarak tema, kategori ve alt kategorilerin 

oluşturulduğu gözlenmiştir. Son olarak benzer kodlara ilişkin yapılan 

eklemeler, çıkarmalar ya da yer değiştirmeler göz önünde bulundurularak son 

kategorileştirme işlemi araştırmacı tarafından tamamlanmıştır.  
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırma sorularına ilişkin bulgulara ve yorumlara 

araştırma sorularının sırası dikkate alınarak yer verilmiştir. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemini Yüksek ve Düşük Düzeyde Tercih Eden 
Öğretmen Adaylarını Ayıran Özellikler 

Bu bölümde yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayıran özellikleri belirlemek için 

yapılan aşamalı ayırma analizi bulgularına yer verilmiştir. Bağımsız 

değişkenler “Durum Belirleme Tercihleri”,  “Öğrenme Biçemleri” ve “Öğrenme 

ve Güdülenme Stratejileri” ölçeklerinin seçilen alt ölçeklerinden oluşmaktadır. 

Aşağıda bağımlı ve bağımsız değişken olarak kullanılan alt ölçekler verilmiştir. 

Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği 

• Yeni Durum Belirleme Yöntemleri Tercih Düzeyi – Bağımlı Değişken 

• Klasik Durum Belirleme Yöntemleri Tercih Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü Tercih Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Basit Seçmeli Sınav Türü Tercih Düzeyi – Bağımsız Değişken 

Öğrenme Biçemleri Envanteri 

• Görsel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• İşitsel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Bedensel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız Değişken 

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

• Öz Yeterlik Algı Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Sınav Kaygısı Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Açımlama Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi –Bağımsız 

Değişken 

• Yineleme Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 
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• Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – 

Bağımsız Değişken 

• BilişÖtesi Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

• Yardım Alma Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

Çalışmadaki verileri ayırma analizine uygun duruma getirmek için “Yeni 

Durum Belirleme Yöntemleri Ölçeği”nden alınan puanlara göre üst ve alt 

%27’lik dilim seçilmiş ve böylece yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve 

düşük düzeyde tercih eden öğretmen adayları belirlenerek bağımlı değişken 

kategorik duruma getirilmiştir. 

Çizelge 1’de, yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden  grupların (bağımlı değişken) ayırıcı değişkenlere ilişkin 

betimsel istatistikleri sunulmuş, ardından ayırma analiziyle ilgili 

değerlendirmelere geçilmiştir. 
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Çizelge 9. Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Yüksek ve Düşük 
Düzeyde Tercih Eden Grupların Bağımsız Değişkenlere 
İlişkin Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

          

           Bağımsız Değişkenler  

Yeni Durum 
Belirleme 
Yöntemi 

Tercih Düzeyi 

 

N 

 

  X 

 

S 

 
 
Durum 
Belirleme 
Tercihleri 

Klasik Durum 
Belirleme Yöntemleri 

Yüksek 217 13.05 4.56 
Düşük 211 12.76 4.20 

Basit Seçmeli Sınav 
Türü 

Yüksek 217 29.39 4.96 
Düşük 211 26.60 4.97 

Karmaşık Oluşturmacı 
Sınav Türü 

Yüksek 217 17.52 3.29 
Düşük 211 13.38 3.13 

      
 
Güdülenme 
Stratejileri 

Sınav Kaygısı 
Güdülenme Stratejisi 

Yüksek 217 15.97 6.24 
Düşük 211 15.67 6.02 

Öz Yeterlik 
Güdülenme Stratejisi 

Yüksek 217 44.13 7.50 
Düşük 211 37.95 8.53 

      
 
 
 
 

Öğrenme 
Stratejileri 

Yineleme Öğrenme 
Stratejisi  

Yüksek 217 21.05 4.26 
Düşük 211 18.17 4.54 

Düzenleme Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 217 23.14 3.78 
Düşük 211 19.48 4.62 

Açımlama Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 217 34.51 5.12 
Düşük 211 28.75 6.31 

Eleştirel Düşünme 
Öğrenme Stratejisi 

Yüksek 217 27.13 4.88 
Düşük 211 22.25 5.46 

Yardımalma Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 217 20.30 3.62 
Düşük 211 18.14 3.73 

Bilişötesi Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 217 60.93 7.83 
Düşük 211 52.09 9.02 

      
 

Öğrenme 
Biçemleri 

Bedensel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 217 60.91 8.76 
Düşük 211 54.41 8.30 

İşitsel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 217 61.63 8.40 
Düşük 211 54.70 7.12 

Görsel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 217 65.33 7.55 
Düşük 211 59.58 7.07 

Çizelge 9 incelendiğinde yüksek tercih düzeyinde yer alan öğretmen 

adaylarının “Sınav Kaygısı Güdülenme Stratejisi”  ve “Klasik Durum Belirleme 

Yöntemleri” değişkenleri hariç diğer değişkenler için düşük tercih düzeyinde  

yer alan öğretmen adaylarından yüksek ortalama puana sahip oldukları 

görülmektedir. “Sınav Kaygısı Güdülenme Stratejisi”  ve  “Klasik Durum 
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Belirleme Yöntemleri” değişkenlerinde ise yüksek ve düşük tercih düzeyinde 

yer alan öğretmen adayları hemen hemen aynı ortalama puana sahiptirler.  

Ayırma analizine geçilmeden önce bazı varsayımlar test edilmiştir. Bu 

bağlamda Mahalanobis Uzaklık Katsayıları hesaplanarak çok boyutlu uç 

değerler belirlenmiş ve çözümleme dışında bırakılmıştır. Kovaryans 

matrislerinin homojenliğinin değerlendirilmesinde Box-M İstatistiği 

kullanılmıştır. Box-M İstatistiği’ne ilişkin F değerinin anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [F(10, 866060,5)=1,694 p>.05]. Bu bulgu grupların kovaryans 

matrislerinin homojen olduğunu göstermektedir. Bu aynı zamanda normal 

dağılım sayıltılarının karşılanmasına bir kanıt olarak gösterilebilir (Büyüköztürk 

ve Bökeoğlu, 2008). Bunun yanı sıra çoklu doğrusal bağlantı probleminin 

incelenmesi için bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. 

Elde edilen korelasyon katsayılarını gösteren matris Çizelge 10’da verilmiştir.  
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Çizelge 10. Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 
Öz Yeterlik Yineleme Düzenleme Açımlama Eleştirel 

Düşünme 
Yardım 
Alma Bilişötesi Bedensel İşitsel Basit Karmaşık Sınav Kaygısı Görsel Klasik 

Öz Yeterlik  ---                   

Yineleme ,270 ---             

Düzenleme ,454 ,581 ---            

Açımlama ,503 ,535 ,671 ---           

Eleştirel 
Düşünme ,523 ,316 ,589 ,690 ---          

Yardım 
Alma ,315 ,394 ,354 ,477 ,380 ---         

Bilişötesi ,443 ,575 ,677 ,713 ,657 ,507 ---        

Bedensel ,129 ,112 ,160 ,164 ,221 ,166 ,154 ---       

İşitsel ,213 ,248 ,254 ,231 ,253 ,206 ,261 ,534 ---      

Basit ,080 ,180 ,161 ,132 ,030 ,184 ,167 ,079 ,128 ---     

Karmaşık ,186 ,146 ,270 ,270 ,279 ,156 ,270 ,143 ,142 ,360 ---    

Sınav 
Kaygısı -,322 ,062 -,061 -,153 -,113 ,012 ,090 -,002 -,019 ,057 -,014 ---   

Görsel ,232 ,297 ,344 ,367 ,288 ,285 ,322 ,555 ,570 ,213 ,236 -,035 ---  

Klasik ,046 -,071 -,119 -,091 -,064 ,028 -,080 ,069 ,014 ,118 ,046 ,116 -,001 --- 
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Çizelge 10 incelendiğinde, bağımsız değişkenler arasında .70 ve 

üzerinde ilişki olmadığı, dolayısıyla çoklu doğrusal bağlantı probleminin 

bulunmadığı görülmektedir (Pallant, 2001). Çoklu bağlantı, değişkenler 

arasında yüksek düzeyde ilişki olması durumudur. Bu durumda hesaplanan 

model bir bağımsız değişkenin veya bir gözlemin çıkartılması veya 

eklenmesine karşı çok duyarlı olacak ve parametrelerde önemli değişiklikler 

olabilecektir (Büyüköztürk, 2010).  

Aşamalı ayırma analizi sonucunda elde edilen bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir. 

 Analizde ilk olarak elde edilen ayırma fonksiyonuna ilişkin göreli 

ayırma gücünü gösteren özdeğer ve bağımlı değişkenler tarafından 

oluşturulan gruplarla ayırma fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklayan Kanonik 

Korelasyon Katsayısı belirlenmiştir. Bu çalışmada kategorik bağımlı 

değişkenin iki düzeyi olduğu için  yalnızca bir ayırma fonksiyonu ve özdeğer 

üretilmiştir. Ayırma fonksiyonu açıklanan varyansın %100’ünü dikkate almıştır. 

 Bu çalışmada özdeğer .64 olarak belirlenmiştir. Özdeğerin 

yorumlanmasındaki güçlük, bir üst limitinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Ancak Kalaycı (2005) kesin sınır olmamakla birlikte .40’tan yüksek 

özdeğerlerin “iyi” olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Kanonik 

korelasyon katsayısı ise .63 olarak bulunmuştur. Bu bulgu, fonksiyonun 

grupları ayırmada orta düzeyde etkili olduğu biçiminde yorumlanabilir.     

Ayırma fonksiyonuna ilişkin özdeğerin anlamlı olup olmadığını 

belirmede kullanılan Wilks’ Lambda (λ ) İstatistiğine ilişkin ki-kare değerinin               

[  χ
2 (4) =210.176;  p<.00] anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bir başka anlatımla bu 

bulgu fonksiyonun ayırma gücü anlamlı derecede yüksek olduğu ve grupların 

bir ayırma fonksiyonu ile ayrılabileceği biçiminde yorumlanabilir. 

Çizelge 11’de ayırma analiziyle elde edilen sınıflandırma sonuçları yer 

almaktadır.  
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Çizelge 11. Ayırma Analiziyle Elde Edilen Sınıflandırma Sonuçları 

                                   Tahmin  
 
 

Gruplar 

Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemlerini 
Yüksek Düzeyde 
Tercih  Edenler 

Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemlerini 
Düşük Düzeyde  
Tercih Edenler 

 
 

Toplam 

 f % f % f % 
Yeni Durum Belirleme 
Yöntemlerini Yüksek 
Düzeyde Tercih  
Edenler 

175 80.6 42 19.4 217 100 

Yeni Durum Belirleme 
Yöntemlerini Düşük 
Düzeyde Tercih 
Edenler 

42 19.9 169 80.1 211 100 

Toplam Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= %80.4 

Çizelge 11 incelendiğinde, yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarından oluşan gruptaki (üst %27’lik 

grup) 217 öğrenciden 175’i (%80.6) “doğru” bir başka deyişle üst %27’lik grup 

ayrımı ile tutarlı; yeni durum belirleme yöntemlerini düşük düzeyde tercih  

eden öğretmen adaylarından oluşan gruptaki (alt %27’lik grup) 211 

öğrenciden ise 169’u (%80.1) “doğru”, yani alt %27’lik grup ayrımı ile tutarlı 

biçimde  sınıflandırılmıştır. Ayırma fonksiyonunun toplam doğru sınıflandırma 

yüzdesi %80.4’tür.  

Burada örneklem 418 kişiden oluşmakta, birinci grupta 217 ve ikinci  

grupta da 211 kişi yer almaktadır. Diğer bir deyişle araştırma grubunun %51’i 

birinci grupta, %49’u ise ikinci grupta yer almaktadır. Bu durumda elde edilen 

doğru sınıflandırma oranı maksimum (%80.4) şans yüzdesinden (%51) 

yüksek olduğu için elde edilen ayırma fonksiyonunun, şansla sınıflandırmanın 

ötesinde doğru sınıflandırma yaptığı ifade edilebilir.   

Çizelge 12’de adımsal ayırma analizine sırasıyla dâhil edilen 

değişkenlere ilişkin Wilks’ Lambda değerleri, anlamlılık düzeyleri ve ayırma 

fonksiyonuna ilişkin standartlaştırılmış katsayılar sunulmaktadır. 

Standartlaştırılmış ayırma fonksiyonu katsayıları, bağımlı değişkenin 

tahmininde, bağımsız değişkenlerin kısmi önemini gösteren değerlerdir 

(Kalaycı, 2005; Garson, 2008). Bu değerler bir anlamda regresyon 

G
er

çe
k 
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analizindeki beta katsayılarıyla benzerlik gösterirler. Başka bir anlatımla 

standartlaştırılmış ayırma fonksiyonu katsayıları bağımsız değişkenlerin 

grupları ayırmadaki önem düzeylerini göstermektedir.  

Çizelge 12.  Analize Dâhil Edilen Değişkenler ve Ayırma Fonksiyonuna 
İlişkin Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model Değişkenler Wilks’ 
Lambda p Standart 

Katsayılar 
1. Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü  

2. Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü  
Bilişötesi Öğrenme Stratejisi 

.784 

.707 
.000 

3. 
 

Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü 
Bilişötesi Öğrenme Stratejisi 
İşitsel Öğrenme Biçemi 

.726 

.648 

.646 
.000 

4. 

Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü 
Bilişötesi Öğrenme Stratejisi 
İşitsel Öğrenme Biçemi 
Bedensel Öğrenme Biçemi 

.712 

.642 

.621 

.615 

.000 
 

.64 

.39 

.27 

.18 

Analize birinci aşamada “Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü”, ikinci 

aşamada “Bilişötesi Öğrenme Stratejisi” üçüncü aşamada “İşitsel Öğrenme 

Biçemi” ve dördüncü aşamada ise “Bedensel Öğrenme Biçemi” eklenmiştir. 

Diğer değişkenler anlamlı bir ayırıcı güce sahip olmadıkları için analize dâhil 

edilmemişlerdir. 

 Ayırma fonksiyonuna ilişkin standartlaştırılmış katsayılar 

incelendiğinde grupları ayırmada en fazla katkısı bulunan bağımsız 

değişkenlerin sırasıyla “Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü” (.64) “Bilişötesi 

Öğrenme Stratejisi” (.39) “İşitsel Öğrenme Biçemi” (.27) ve “Bedensel 

Öğrenme Biçemi” (.18) değişkenleri olduğu görülmektedir.  

Bu bulgulara göre yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada, karmaşık oluşturmacı 

sınav türünü tercih düzeyinin ve çalışırken bilişötesi öğrenme stratejisini 

kullanma düzeyinin en fazla katkıya sahip olduğu, öğrenme sürecinde işitsel 

ve bedensel öğrenme biçemlerini kullanma düzeylerinin ise daha düşük 

düzeyde etkili olduğu ifade edilebilir. Başka bir anlatımla yeni durum belirleme 

yöntemlerini yüksek düzeyde tercih eden öğretmen adayları, karmaşık 
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oluşturmacı sınav türünü daha fazla tercih etmekte, öğrenme sürecinde 

bilişötesi stratejileri kullanmakta, duyarak ve yaparak öğrenmektedir. 

Çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde de öğretmen adayları yeni 

durum belirleme yöntemlerinin kendi gelişimlerinin farkında olmalarına, 

çalışmalarına daha eleştirel gözle bakmalarına etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu bulgular da bilişötesi süreçlerin yeni durum belirleme yöntemlerini tercih 

etmede önemli bir etmen olduğu bulgusunu desteklemektedir. Aşağıda bazı 

öğretmen adaylarının bu bulguları destekleyen görüşleri verilmiştir. 

G1: “… O zaman portfolyo derim herhalde. Hocamın eğitim sürecimi 
görmesini isterdim. Hem onun sonucunda ben de kendi değişimimin 
farkına varırdım. ...” 

G11: “… Daha çok eleştirel baktığım için olaya arkadaşlarım da hep 
söyler. Performans görevlerini o yüzden daha çok seviyorum. 
Eleştirebiliyorum. Yaptığım ödevi de eleştirebiliyorum. …”  

G14: “… Değerlendirme ölçütleri olduğu zaman eksik yönlerimizi görüp 
ona göre çalışabiliyoruz. ...” 

Birenbaum (1997) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında 

benzer bulgulara ulaşmış, yeni durum belirleme yöntemlerini ve üst düzey 

zihinsel süreçleri ölçen soru yapılarını tercih etme ile bilişötesi öğrenme 

stratejisini benimseme düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğunu belirtmiştir. 

 

Yeni durum belirleme yöntemlerinin öz durum belirleme, akran durum 

belirleme gibi öğrenciyi durum belirleme sürecine dâhil eden uygulamalar 

içermesi öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının öğrenmeleri hakkında 

düşünmelerini sağlamakta ve böylece bilişötesi süreçlerin gelişimine katkıda 

bulunmaktadır (Paris ve Winogard, 1990; Andrade, 1999). Flavel (1985) öz 

durum belirlemenin bilişötesi süreçlerin en önemli ögesi olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca yeni durum belirleme yöntemleri kapsamında kullanılan dereceli 

puanlama anahtarları da yapısı gereği öğrencilerin yapabildikleri ve yapmaları 

gereken boyutlara ilişkin geribildirim vermekte, böylece öğrencilerin kendi 

öğrenmeleri hakkında düşünmelerini sağlayarak bilişötesi süreçlerin 

gelişimine katkıda bulunmaktadır (Andrade, 1999). 
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Yeni durum belirleme yöntemleri kapsamında ele alınan performansa 

dayalı durum belirleme ve gerçek yaşama dayalı durum belirleme gibi 

yöntemler öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri gerçeğe benzer ya da 

gerçek durumlarda ne düzeyde kullanabildiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır 

(Linn ve Gronlund, 1995). Bu durum yeni durum belirleme yöntemlerinin sınıf 

içerisinde yapılan kâğıt kalem testinden farklı olarak sınıf dışında, zihinsel 

performansın yanı sıra fiziksel performans gösterilerek yapılmasını 

gerektirmektedir. Yeni durum belirleme yöntemlerinin zihinsel performansın 

yanında fiziksel performans (psikomotor davranışlar) da içermesi işitsel ve 

bedensel öğrenme biçemini benimseyen öğretmen adaylarının bu yöntemleri 

tercihinde etkili olmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde öğretmen adayları, bir 

durum belirleme yöntemini tercih etmelerinde öğrenme biçemlerinin etkili 

olduğunu ve yaparak öğrendikleri için performans görevlerini tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bu bulgular nicel çözümlemeler sonucunda elde edilen 

bulguları desteklemektedir. Öğretmen adaylarının örnek yanıtlarından bazıları 

aşağıda verilmiştir. 

G10: “…Yaparak öğrenme, kendim çalışarak öğrenme olabilir. Kitabı açıp 
okuyup kalmıyorum. Pratikte de yapıyorum. Kendim araştırıyorum. Bu 
nedenle alternatif yöntemler öğrenmeme katkı sağlıyor. ...”  

G11: “… Performans görevleri yaparak öğrenmeye dayandığı için daha 
çok aklımda kalıyor ve daha çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Etkisi 
var bence. İletişimde güçlü olduğumu düşünüyorum. İletişimimin iyi 
olduğunu düşünüyorum. ...” 

G15: “… Dediğim gibi araştırıyorsun okuyorsun, yazıyorsun, yeri geliyor 
sözel olarak ifade ediyorsun, insanlara aktarıyorsun. Öğrenme sürecini 
etkiliyor. Yaparak öğrenmemde etkili. Görsellik benim için çok önemli. ...”  
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Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türünü Yüksek ve Düşük Düzeyde 
Tercih Eden Öğretmen Adaylarını Ayıran Özellikler  

Bu bölümde karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayıran özellikleri belirlemek için 

yapılan aşamalı ayırma analizi bulgularına yer verilmiştir. Bağımsız 

değişkenler “Değerlendirme Tercihleri”, “Öğrenme Biçemleri”, “Öğrenme ve 

Güdülenme Stratejileri” ölçeklerinin seçilen alt ölçeklerinden oluşmaktadır. 

Aşağıda bağımlı ve bağımsız değişken olarak kullanılan alt ölçekler verilmiştir. 

Durum Belirleme Tercihleri Ölçeği 

• Karmaşık oluşturmacı Sınav Türü – Bağımlı Değişken 

• Yeni Durum Belirleme Yöntemleri Tercih Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

• Klasik Durum Belirleme Yöntemleri Tercih Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

• Basit Seçmeli Sınav Türü Tercih Düzeyi – Bağımsız Değişken 

Öğrenme Biçemleri Envanteri 

• Görsel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• İşitsel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız Değişken 

• Bedensel Öğrenme Biçemi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken  

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 

• Öz yeterlik Algı Düzeyi – Bağımsız Değişken Sınav Kaygı Düzeyi – 

Bağımsız Değişken 

• Açımlama Öğrenme Stratejisi – Bağımsız Değişken 

• Yineleme Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

• Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – 

Bağımsız Değişken 
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• Bilişötesi Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

• Yardım Alma Öğrenme Stratejisi Benimseme Düzeyi – Bağımsız 

Değişken 

Çalışmadaki verileri ayırma analizine uygun duruma getirmek için 

“Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türü” alt ölçeğinden alınan puanlara göre üst ve 

alt %27’lik dilim seçilmiş ve böylece karmaşık oluşturmacı sınav türünü 

yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen adayları belirlenerek bağımlı 

değişken kategorik duruma getirilmiştir. 

Çizelge 13’te karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden grupların (bağımlı değişken) ayırıcı değişkenlere ilişkin 

betimsel istatistikleri sunulmuş, ardından ayırma analiziyle ilgili 

değerlendirmelere geçilmiştir. 
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Çizelge 13. Karmaşık Oluşturmacı Sınav Türünü Yüksek ve Düşük 
Düzeyde Tercih Eden Grupların Bağımsız Değişkenlere 
İlişkin Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

          

           Bağımsız Değişkenler  

Karmaşık 
Oluşturmacı 
Sınav Türünü 
Tercih Düzeyi 

 

N 

 

  X 

 

S 

 
 
Durum 
Belirleme 
Tercihleri 

Klasik Durum 
Belirleme Yöntemleri 

Yüksek 216 13.31 4.19 
Düşük 214 13.02 4.35 

Basit Seçmeli Sınav 
Türü 

Yüksek 216 30.56 4.71 
Düşük 214 25.79 4.82 

Yeni Durum Belirleme 
Yöntemleri 

Yüksek 216 45.32 7.23
Düşük 214 35.22 7.36 

      
 
Güdülenme 
Stratejileri 

Sınav Kaygısı 
Güdülenme Stratejisi 

Yüksek 216 16.16 5.94 
Düşük 214 16.18 5.81 

Öz Yeterlik 
Güdülenme Stratejisi 

Yüksek 216 43.78 7.21 
Düşük 214 37.62 8.43 

      
 
 
 
 
Öğrenme 
Stratejileri 

Yineleme Öğrenme 
Stratejisi  

Yüksek 216 20.49 4.16 
Düşük 214 18.84 4.32 

Düzenleme Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 216 23.00 3.69 
Düşük 214 19.95 4.53 

Açımlama Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 216 33.93 5.22 
Düşük 214 29.44 6.17 

Eleştirel Düşünme 
Öğrenme Stratejisi 

Yüksek 216 26.65 5.18 
Düşük 214 21.21 5.37 

Yardım Alma 
Öğrenme Stratejisi 

Yüksek 216 19.81 4.02 
Düşük 214 18.18 3.52 

Bilişötesi Öğrenme 
Stratejisi 

Yüksek 216 59.92 8.98 
Düşük 214 52.35 8,84 

      
 
Öğrenme 
Biçemleri 

Bedensel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 216 60.24 3.84 
Düşük 214 55.12 8.39 

İşitsel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 216 60.00 7.82 
Düşük 214 55.66 7.64 

Görsel Öğrenme 
Biçemi 

Yüksek 216 65.29 7.07 
Düşük 214 59.83 7.10 

 

Çizelge 13 incelendiğinde yüksek tercih düzeyinde  yer alan öğretmen 

adaylarının “Sınav Kaygısı Güdülenme Stratejisi” değişkeni hariç diğer 

değişkenler için düşük tercih düzeyinde yer alan öğretmen adaylarından 

yüksek ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. Sınav Kaygısı 

Güdülenme Stratejisi” değişkeninde ise düşük tercih düzeyinde yer alan 



77 
 

öğretmen adaylarının yüksek tercih düzeyinde yer alan öğretmen adaylarına 

göre daha yüksek ortalama puana sahip oldukları görülmektedir. 

Ayırma analizine geçilmeden önce bazı varsayımlar test edilmiştir. Bu 

bağlamda Mahalanobis Uzaklık Katsayısıları hesaplanarak çok boyutlu uç 

değerler belirlenmiş ve analiz dışında bırakılmıştır. Kovaryans matrislerinin 

homojenliğinin değerlendirilmesinde Box-M İstatistiği kullanılmıştır. Box-M 

İstatistiği’ne ilişkin F değerinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir [F(15–

7344188,5)=1,076 p>.05]. Bu bulgu grupların kovaryans matrislerinin homojen 

olduğunu göstermektedir. Bu durum normal dağılım sayıtlılarının 

karşılanmasına yönelik bir kanıt olarak değerlendirilebilir. (Pallant, 2001). 

Bunun yanı sıra çoklu doğrusal bağlantı probleminin incelenmesine yönelik 

olarak bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Sözü 

edilen korelasyon matrisi Çizelge 14’te sunulmaktadır. 
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 Çizelge 14. Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 
Öz Yeterlik Yineleme Düzenleme Açımlama Eleştirel 

Düşünme 
Yardım 
Alma Bilişötesi Bedensel İşitsel Basit Yeni Sınav Kaygısı Görsel Klasik

Öz Yeterlik ---              

Yineleme ,305 ---             

Düzenleme ,431 ,574 ---            

Açımlama ,471 ,590 ,684 ---           

Eleştirel 
Düşünme ,506 ,393 ,600 ,688 ---          

Yardım 
Alma ,332 ,365 ,356 ,471 ,368 ---         

Bilişötesi ,404 ,576 ,647 ,700 ,673 ,487 ---        

Bedensel ,249 ,202 ,233 ,252 ,321 ,175 ,256 ---       

İşitsel ,264 ,320 ,253 ,281 ,287 ,195 ,282 ,562 ---      

Basit ,062 ,115 ,088 ,077 -,013 ,111 ,082 ,107 ,123 ---     

Yeni ,242 ,260 ,301 ,339 ,285 ,205 ,319 ,221 ,226 ,164 ---    

Sınav 
Kaygısı -,331 ,077 -,027 -,119 -,108 ,017 ,086 -,028 -,029 ,028 -,034 ---   

Görsel ,320 ,336 ,354 ,357 ,269 ,296 ,326 ,540 ,588 ,177 ,223 -,016 ---  

Klasik -,003 -,026 -,106 -,091 -,009 ,015 ,003 ,098 ,066 ,129 ,031 ,170 ,067 --- 

78 
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Çizelge 14 incelendiğinde, bağımsız değişkenler arasında .70 ve 

üzerinde ilişki bulunmadığı, dolayısıyla çoklu doğrusal bağlantı probleminin 

olmadığı görülmektedir. 

Aşamalı ayırma analizi sonucunda elde edilen bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir. 

Analizde öncelikle elde edilen ayırma fonksiyonuna ilişkin göreli ayırma 

gücünü gösteren özdeğer ve bağımlı değişkenler tarafından oluşturulan 

gruplarla ayırma fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklayan Kanonik Korelasyon 

Katsayısı belirlenmiştir. Bu çalışmada kategorik bağımlı değişkenin iki düzeyi 

olduğu için yalnızca bir ayırma fonksiyonu ve özdeğer üretilmiştir. Ayırma 

fonksiyonu açıklanan varyansın %100’ünü dikkate almıştır. 

Çalışmada özdeğer .74 olarak belirlenmiştir. Kanonik korelasyon 

katsayısı ise .65 olarak bulunmuştur. Bu bulgu, fonksiyonun grupları ayırmada 

orta düzeyde etkili olduğu biçiminde yorumlanabilir.     

Ayırma fonksiyonuna ilişkin özdeğer’in anlamlı olup olmadığını 

belirmede kullanılan Wilks’ Lambda (λ ) İstatistiğine ilişkin ki-kare değerinin               

[  χ
2 (5)=235.288; p<.00] anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bir başka anlatımla bu 

bulgu fonksiyonun ayırma gücü anlamlı derecede yüksek olduğu ve grupların 

bir ayırma fonksiyonu ile ayrılabileceği biçiminde yorumlanabilir. 

Çizelge 15’te ayırma analiziyle elde edilen sınıflandırma sonuçları yer 

almaktadır.   
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Çizelge 15. Ayırma Analiziyle Elde Edilen Sınıflandırma Sonuçları 

Tahmin 
 

 
Gruplar 

Karmaşık 
Oluşturmacı 

Sınav Türünü 
Yüksek Düzeyde 
Tercih Edenler 

Karmaşık 
Oluşturmacı 
Sınav Türünü 

Düşük Düzeyde 
Tercih Edenler 

 
 

Toplam 

 f % f % f % 
Karmaşık 
Oluşturmacı Sınav 
Türünü Yüksek 
Düzeyde Tercih 
Edenler 

179 82.9 37 17.1 216 100 

Karmaşık 
Oluşturmacı Sınav 
Türünü Düşük 
Düzeyde Tercih 
Edenler 

35 16.4 179 83.6 214 100 

Toplam Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= %83.3 

Çizelge 15 incelendiğinde, karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarından oluşan gruptaki (üst %27’lik 

grup) 216 öğrenciden 179’u (%82.9) “doğru” bir başka deyişle üst %27’lik grup 

ayrımı ile tutarlı sınıflandırılmıştır. Karmaşık oluşturmacı sınav türünü düşük 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarından oluşan gruptaki (alt %27’lik grup) 

214 öğrenciden ise 179’u (%83.6) “doğru”, yani alt %27’lik grup ayrımı ile 

tutarlı biçimde sınıflandırılmıştır. Ayırma fonksiyonunun toplam doğru 

sınıflandırma yüzdesi %83,3’tür.  

Çalışmada örneklem 430 kişiden oluşmakta, birinci grupta 216, ikinci 

grupta ise 214 kişi yer almaktadır. Diğer bir deyişle araştırma grubunun 

%50.2’si birinci grupta, %49.8’i ise ikinci grupta yer almaktadır. Bu durumda 

elde edilen doğru sınıflandırma oranı (%83.3) maksimum şans yüzdesinden 

(%50.2) yüksek olduğunu için elde edilen ayırma fonksiyonunun, şansla 

sınıflandırmanın ötesinde doğru sınıflandırma yaptığı söylenebilir. Çizelge 

16’da adımsal ayırma analizine sırasıyla dâhil edilen değişkenlere ilişkin 

Wilks’ Lambda değerleri anlamlılık düzeyleri ve ayırma fonksiyonun ilişkin 

standartlaştırılmış katsayılar sunulmaktadır.  

G
er

çe
k 
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Çizelge 16. Analize Dâhil Edilen Değişkenler ve Ayırma Fonksiyonuna 
İlişkin Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model Değişkenler Wilks’ 
Lambda p Standart 

Katsayılar 
1. Yeni Durum BelirlemeYöntemi    

2. Yeni Durum BelirlemeYöntemi 
Basit Seçmeli Sınav Türü 

.799 

.675 
.000 

 

3. 
Yeni Durum BelirlemeYöntemi  
Basit Seçmeli Sınav Türü 
Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi 

.697 

.651 

.612 
.000 

 

4. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemi  
Basit Seçmeli Sınav Türü 
Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi 
Görsel Öğrenme Biçemi 

.680 

.636 

.599 

.588 

.000 

 

5 

Yeni Durum Belirleme Yöntemi  
Basit Seçmeli Sınav Türü 
Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi 
Görsel Öğrenme Biçemi 
Yineleme Öğrenme Stratejisi 

.677 

.631 

.598 

.583 

.582 

.000 

.64 

.47 

.34 

.20 
      -.19 

Analize birinci aşamada “Yeni Durum Belirleme Yöntemi”, ikinci 

aşamada “Basit Seçmeli Sınav Türü”, üçüncü aşamada “Eleştirel Düşünme 

Öğrenme Stratejisi”, dördüncü aşamada “Görsel Öğrenme Biçemi”, beşinci 

aşamada ise “Yineleme Öğrenme Stratejisi” değişkenleri eklenmiştir. Diğer 

değişkenler anlamlı bir ayırıcı güce sahip olmadıkları için analize dâhil 

edilmemişlerdir. 

Ayırma fonksiyonuna ilişkin standartlaştırılmış katsayılar incelendiğinde 

grupları ayırmada en fazla katkısı bulunan bağımsız değişkenlerin sırasıyla 

“Yeni Durum Belirleme Yöntemi” (.64) “Basit Seçmeli Sınav Türü” (.47) 

“Eleştirel Düşünme Öğrenme Stratejisi” (.34) “Görsel Öğrenme Biçemi” (.20) 

ve “Yineleme Öğrenme Stratejisi” (-.19) değişkenleri olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulara göre karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük 

düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada, yeni durum belirleme 

yöntemlerini ve basit seçmeli sınav türünü tercih düzeylerinin ve çalışırken 

eleştirel düşünme öğrenme stratejisini kullanma düzeyinin en fazla katkıya 

sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra görsel öğrenme biçemini 

benimseme ve yineleme öğrenme stratejisini kullanma (negatif yönde)   
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düzeylerinin ise daha düşük oranda etkisinin olduğu görülmektedir. Başka bir 

anlatımla üst düzey zihinsel süreçleri ölçmeyi amaçlayan soru yapılarını 

içeren karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih eden öğretmen adayları, yeni 

durum belirleme yöntemlerini ve basit seçmeli sınav türünü tercih etmekte, 

eleştirel düşünme öğrenme stratejisini kullanmakta, görsel öğrenme biçemini 

benimsemekte, yineleme öğrenme stratejisini ise benimsememektedir. 

Karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih 

eden öğretmen adaylarını ayırmada en önemli değişken yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih düzeyidir. Yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve 

düşük düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını ayırmada en önemli 

değişkenin ise karmaşık oluşturmacı sınav türü olması, öğretmen adaylarının 

karmaşık oluşturmacı sınav türünü yeni durum belirleme yöntemleri arasında 

bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Yapı olarak ufak farklılıklar içerse de her 

iki yöntem de öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerine ilişkin belirleme 

yapmayı amaçlamaları buna neden olarak gösterilebilir.  

Araştırma sonucunda beklenenin aksine çıkan bir bulgu ise alt düzey 

zihinsel süreçlerin ölçülmesini amaçlayan basit seçmeli sınav türünü tercih 

etmenin karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih 

eden öğretmen adaylarını ayırmada önemli bir değişken olmasıdır. Yapılan 

görüşmelerde öğretmen adayları farklı sınav türlerinin birarada kullanılması 

gerektiğini ve bu sayede başarılarının çok yönlü olarak değerlendirilebileceğini 

belirtmişlerdir. Başka bir anlatımla öğretmen adayları sınav olurken hem alt 

düzey zihinsel süreçleri ölçen basit seçmeli türünde hem de üst düzey zihinsel 

süreçleri ölçen karmaşık oluşturmacı türünde soruların birarada kullanılmasını 

istemektedirler. Bu bulgu basit seçmeli sınav türünü tercih etmenin karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen 

adaylarını ayırmada önemli bir değişken olmasının nedeni olarak 

düşünülebilir. Aşağıda bu bulguları destekleyen öğretmen adaylarının örnek 

görüşlerine yer verilmiştir. 

G13: “… Klasik yöntemlerden çoktan seçmeli testler ile değerlendirilmeyi 
tercih ederim, alternatif yöntemlerin ise hepsinin kullanılmasını isterim. 
Yani yöntemlerin karma olarak kullanılmasını isterim. Farklı yöntemlerin 
kullanılması öğrenmeye katkı sağlar. ...”  
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G15: “… Bence sınavlarda karışık mesela açık uçlu yoruma dayalı 
sorular,  doğru yanlış testleri, kendin soru yazıp cevabını kendin vereceğin 
sorular birarada olmalı. Öğrenme çeşitliliği artmalı. ...”  

Batram ve Bailey (2010) yaptıkları nitel çalışmada benzer bulgulara 

ulaşmışlardır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencileri benzer nedenlerden 

dolayı farklı durum belirleme yöntemlerinin birarada kullanılmasını tercih 

ettiklerini belirtimişlerdir. 

Koç (2008) eğitim-öğretim uygulamalarıyla geliştirilmesi öngörülen 

bütün davranışların tek bir ölçme aracı kullanılarak değerlendirilmesinin 

mümkün olmadığını belirtmiş ve bireylerin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor 

yönlerinin etkili değerlendirilmesi için ölçme araçlarında çeşitliliğin 

sağlanmasının  gerektiğini vurgulamıştır. Bu ilke çerçevesinde değişik madde 

türlerinden oluşan testlerin ve yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenci 

başarısının belirlenmesinde kullanılması yerinde olacaktır. 

Birenbaum (1997, 2006) üst düzey zihinsel süreçleri ölçen karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü tercih ile eleştirel düşünme öğrenme biçemini 

benimseme düzeyi arasında anlamlı ilişkinin olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu 

araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. 

Çoğunlukla kâğıt kalem testi şeklinde uygulanan karmaşık oluşturmacı 

sınav türünde öğrencilerin üst düzey zihinsel süreçlerinin belirlenmesine katkı 

getirecek tablo, grafik ve görsel uyarıcılar içeren soru yapıları kullanılmaktadır. 

Bu durum görsel öğrenme biçemini tercih düzeyinin, karmaşık oluşturmacı 

sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen adaylarını 

ayırmada önemli bir etkiye sahip olmasının nedeni olarak gösterilebilir. 

Yapılan görüşmelerde de öğretmen adayları görsel olarak daha iyi 

öğrendikleri için görsel uyarıcı içeren sınavları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Aşağıda bir katılımcının yanıtı örnek olarak verilmiştir. 

G2: “… Görsel olarak da iyi öğreniyorum. Herhalde bunun içinde  
şekil ve resim içeren açık uçlu sınavları tercih ediyor olabilirim. ...”  
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Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Durum Belirleme 
Yöntemlerine Ilişkin Görüşleri 

Araştırmanın üçüncü problemi çerçevesinde katılımcılara aşağıdaki 

soru yöneltilmiş, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaşılır duruma 

getirebilmek için gerekli olan yerlerde sondalar kullanılmıştır.  

Görüşme Sorusu 

Başarınız belirlenirken hangi durum belirleme yönteminin kullanılmasını 

tercih edersiniz? 

Bu süreçte görüşme ile toplanan veriler tema ve alt temalara ayrılmış, 

daha sonra bu temalar bağlamında veriler gruplandırılarak her temaya ilişkin 

sayılar (frekans) belirlenmiştir. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde 

kullanılan tema ve alt temalar Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. “Başarınız belirlenirken hangi durum belirleme yöntemini 
tercih edersiniz?” Sorusuna İlişkin Verilerin Çözümlenmesinde 
Kullanılan Tema ve Alt Temalar 

Şekil 1’de görülen soruya verilen yanıtlar çözümlenirken, öğretmen 

adaylarının durum belirleme tercihleri “Yeni Durum Belirleme Yöntemleri”, 

“Yoruma Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemleri”, “Ezbere Dayalı Klasik 

Durum Belirleme Yöntemleri” ve “Hem Yeni Hem Klasik Durum Belirleme 

Yöntemleri” olarak dört temaya ayrılmıştır. Daha sonra bütün temalar altında 

alt tema olarak “Tercih Nedenleri” belirlenmiştir. 

“Yeni Durum Belirleme Yöntemleri” teması altında belirlenen alt temalar 

“Başarılı olma düşüncesi”, “Öğrenmeye katkı sağlaması” ve “Hem başarılı 

olma düşüncesi hem de öğrenmeye katkı sağlaması” olarak isimlendirilmiştir. 

“Yoruma Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” altında “Kendini iyi 

ifade etme” ve “Kendini iyi ifade etme ve öğrenmeye katkı sağlama” olarak 

isimlendirilen iki alt tema belirlenmiştir.  

Başarınız 
Belirlenirken Hangi 

Durum Belirleme 
Yönteminin 

Kullanılmasını 
Tercih Edersiniz?

Yoruma Dayalı 
Klasik Durum 

Belirleme 
Yöntemlerini Tercih 

Edenler

Tercih Nedenleri

Kendini İyi ifade 
Etme

Öğrenmeye Katkı ve 
Kendini İyi İfade 

Etme

Yeni ve Klasik 
Durum Belirleme 

Yöntemlerini Birlikte 
Tercih Edenler

Tercih Nedenleri

Öğrenmeye Katkı ve 
Akademik Başarıyı 

Yüksek Tutmak

Değerlendirme 
Çeşitliliği İle 

Öğrenmeye Katkı 
Sağlamak

Yeni  Durum 
Belirleme Yöntemini 

Tercih Edenler Tercih Nedenleri

Öğrenmeye Katkı 
Sağlaması

Başarılı Olma 
Düşüncesi

Hem Başarılı Olma 
Düşüncesi Hem de 
Öğrenmeye Katkı 

Sağlaması
Ezbere Dayalı Klasik 

Durum Belirleme 
Yöntemlerini Tercih 

Edenler
Tercih Nedenleri

Akademik Başarıyı 
Yüksek Tutmak
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“Ezbere Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” teması altında 

“Akademik başarıyı yüksek tutmak” olarak isimlendirilen bir alt tema 

belirlenmiştir. 

“Hem Yeni Hem Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” teması altında 

“Öğrenmeye katkı sağlamak ve akademik başarıyı yüksek tutmak” ve                      

“Değerlendirme çeşitliliği sağlayarak öğrenmeye katkı sağlamak” olarak 

isimlendirilen iki tema belirlenmiştir. İleriki bölümlerde bu tema ve alt temalar 

bağlamında elde edilen bulgular sırasıyla sunulmuştur. 

Tercih Edilen Durum Belirleme Yöntemlerine ilişkin Görüşler 

Bu bölümde ilgili soruya verilen yanıtlara ilişkin belirlenen temalar ve bu 

temalara ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur. Çizelge 17’de görüşme 

yapılan 16 öğretmen adayının ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre tercih 

ettikleri durum belirleme yöntemleri ve buna ilişkin sayılar verilmiştir. 

Çizelge 17. Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Durum Belirleme  
Yöntemlerine İlişkin Dağılımı 

Durum Belirleme Tercihleri Sayı  Görüşme Yapılan 
Katılımcılar 

Hem yeni hem klasik yöntemler 10 G2, G3, G4, G5, G9, G10, G13, G14, 
G15, G16 

Yeni yöntemler 3 G1, G7, G11 
Yoruma dayalı klasik yöntemler 2 G8, G12 
Ezbere dayalı klasik yöntemler 1 G6 
Toplam 16  

Çizelge 17’de görüldüğü gibi görüşme yapılan 16 öğretmen adayının 

10’unun başarıları değerlendirilirken hem yeni hem de klasik yöntemleri, 

3’ünün yalnızca yeni yöntemleri, 2’sinin yalnızca yoruma dayalı klasik 

yöntemleri, 1’inin ise yalnızca ezbere dayalı klasik yöntemleri tercih ettikleri 

görülmektedir. Bu bulgulara göre görüşme yapılan öğretmen adaylarının 

yarısından fazlasının başarıları değerlendirilirken hem yeni hem de klasik 

durum belirleme yöntemlerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Öğretmen 

adaylarının bu tercihlerinin nedenlerine ilişkin görüşleri aşağıda sunulmuştur. 
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Klasik ve Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Birlikte Tercih 
Edilmesinin Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde klasik ve yeni durum belirleme yöntemlerini birlikte tercih 

eden öğretmen adaylarının bu tercihlerinin nedenlerine ilişkin görüşlerine ait 

bulgular sunulmuştur. Çizelge 18’de klasik ve yeni durum belirleme 

yöntemlerini birlikte tercih eden öğretmen adaylarının tercih nedenleri ve 

bunlara ilişkin sayılar verilmiştir. 

Çizelge 18. Yeni ve Klasik Durum Belirleme Yöntemlerini Birlikte 
Tercih Eden Öğretmen Adaylarının Bu Tercihlerinin 
Nedenlerine İlişkin Dağılımı 

Yeni  ve Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin 
Birlikte Tercih Edilme Nedenleri Sayı Görüşme Yapılan 

Katılımcılar 

Öğrenmeye katkı ve genel akademik başarıyı yüksek 
tutmak 

6 G2, G3, G4, G9, G10  
G15,  

Değerlendirme çeşitliliği sağlayarak öğrenmeyi 
artırmak 4 G5, G13, G14, G16 

 

Çizelge 18’e bakıldığında hem yeni hem de klasik yöntemleri tercih 

eden öğretmen adaylarının 6’sının alan derslerinde öğrenmeyi artırmak, diğer 

derslerde de akademik başarılarını yüksek tutmak için bu iki yöntemi tercih 

etkileri görülmektedir. Her iki yöntemi de tercih eden diğer 4 öğretmen adayı 

ise derslerdeki akademik başarıdan çok farklı yöntemlerin kullanılmasının 

öğrenmeye katkı sağladığını düşünerek böyle bir tercihte bulunmuşlardır. 

Aşağıda öğretmen adaylarının konuyla ilgili görüşleri ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

Yeni ve Klasik Durum Belirleme Yöntemlerini Öğrenmeye Katkı 
Sağlamak ve Genel Akademik Başarıyı Yüksek Tutmak Amacıyla 
Tercih Eden Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Yeni ve klasik durum belirleme yöntemlerini, öğrenmelerine ve genel 

akademik başarılarını yüksek tutmalarına katkı sağladığı için tercih eden 

öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin stratejik bir yaklaşım izledikleri 

ifade edilebilir. Bu öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında her 

iki durum belirleme yönteminin içeriğine ve önemine göre farklı derslerde 
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kullanılmasının gerekliliğini vurguladıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmen adayları alanlarıyla ilişkili olmayan ve daha az önem verdikleri 

derslerde yüksek not alacaklarını düşündükleri klasik durum belirleme 

yöntemlerini, alanlarıyla  ilişkili olan, meslek yaşantılarında katkı sağlayacak 

derslerde ise yüksek not almalarından ziyade öğrenmelerine katkı sağlayacak 

yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmektedirler. Aşağıda bazı 

öğretmen adaylarının bu bulguları destekleyen görüşleri verilmiştir. 

G4: “… Yüksek not almak için çoktan seçmeli test seçerim. İşi daha çok 
öğrenmek istiyorsam proje performans görevi seçerim. Bölümün dersi 
olduğu ve mesleğimdeki başarıyı etkileyeceği için proje seçerdim ama 
başka bir bölümün dersini alınca bana sadece not katkısı olacaksa o 
durumda testi seçebilirim. …”  

G5: “… Aslında proje performans sınav yapılacak alana göre değişiyor. 
Mesela bilgisayar yazılım alanında bir şey sorulacaksa ben projeyi tercih 
ederim çünkü yazılım kesinlikle projeyle öğrenilir. Öğrenmem gereken 
derste proje her zaman daha mantıklıdır. Bilgi sorulacak derste çoktan 
seçmeli daha mantıklı. ...”  

G10: “…Öğrenmem gereken bir derste performans görevi projeyi seçerim. 
Ama geçmem gereken bir ders ise çoktan seçmeliyi tercih ederim...”  

G15: “…Ben projeyi tercih ederdim bölümüm itibarıyla. Çünkü proje 
yaptıkça ben öğreniyorum. Bölümüm uygulamaya dayalı bir bölüm. 
Dolayısıyla öğretmen bana alt yapıyı vermeli ki onun üzerine yeni bir 
şeyler katayım. Süreç sıkıntılı olmasın. Tarih dersinde çoktan seçmeli 
isterim…”  

Yeni ve Klasik Durum Belirleme Yöntemlerini Çeşitliliği Artırdığı ve 
Öğrenmeye Katkı Sağladığı İçin Tercih Eden Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri 

Yeni ve klasik durum belirleme yöntemlerini, çeşitliliği artırdığı ve 

öğrenmelerine katkı sağladığı için tercih eden öğretmen adaylarının daha çok 

öğrenme odaklı oldukları ve öğretim sürecine stratejik yaklaşmadıkları ifade 

edilebilir. Bu öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında her iki 

durum belirleme yönteminin içerik ve önemlerine göre farklı derslerde 

uygulanmasına değil, bütün derslerde çeşitliliği artırmak ve öğrenmelerini 

artırmak amacıyla kullanılmasını gerektiğini vurguladıkları görülmektedir. Bu 

yönde görüş bildiren öğretmen adayları, öğretmenlerinin aynı derste her iki 
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durum belirleme yöntemini de kullanmalarını istemektedirler. Aşağıda bu 

bulguları destekleyen bazı öğretmen adaylarının görüşleri verilmiştir. 

G5: “…Tercih etmem gerekirse ben daha çok geleneksel yöntemleri tercih 
ederim. Yeni yöntemleri de tercih etmezdim demiyorum ama bir dersin 
değerlendirmesini sadece yeni yöntemlerle yapmazdım. Her ikisi de olmalı 
ki öğrenmemiz artsın…”  

G13: “…Klasik yöntemlerden çoktan seçmeli olarak değerlendirilmeyi 
tercih ederim alternatif yöntemlerin hepsinin kullanılmasını isterim. Yani 
yöntemlerin karma olarak kullanılmasını isterim. Farklı yöntemlerin 
kullanılması öğrenmeye katkı sağlar….”  

G15: “…Ben şöyle bir şey yapardım. Değerlendirme zaten bir şekilde 
olmayacak üç şekilde olur. Birincisini performans ödevleri projeler 
şeklinde yapardım. İkincisini karışık mesela açık uçlu test on tane test 
olur, iki açık uçlu bir tane kendin soru yazma şeklinde cevabını kendin 
vereceğin şekilde veya on tane. Doğru yanlış olurdu. Üçüncüsü verilen 
performans ödevlerini ve projeleri değerlendirecek şekilde, mesela 
birbirimizin ne kadar öğreneceğini ölçecek şekilde bir açık uçlu  bir dönüt 
isterdim. Bu proje yapıldı ne öğrendin bir dönüt şeklinde…”  

Elde edilen bulgulara bakıldığında her iki durum belirleme yönteminin 

farklı derslerde kullanılmasını vurgulayan öğretmen adaylarının hepsinin 

öğrenmeye katkının yanı sıra akademik başarılarının artırılması nedeniyle 

böyle bir tercihte bulundukları görülmektedir. Diğer yandan her iki durum 

belirleme yönteminin aynı derste kullanılmasını vurgulayan öğretmen 

adaylarının ise akademik başarı olgusuna değinmeden yalnızca öğrenme 

olgusunu vurguladıkları görülmektedir. Başka bir anlatımla öğretmen 

adaylarının hem yeni hem de klasik durum belirleme yöntemlerini tercih 

nedenleri ile bu iki yöntemin nasıl uygulanacağına ilişkin beklentileri arasında 

bir ilişki vardır. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Tercih Edilme Nedenlerine İlişkin 
Görüşler 

Bu bölümde yeni durum belirleme yöntemlerini tercih eden öğretmen 

adaylarının bu tercihlerinin nedenlerine ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur. Çizelge 19’da yeni durum belirleme yöntemini tercih eden 

öğretmen adaylarının tercih nedenlerine ilişkin sayılar verilmiştir. 
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Çizelge 19. Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercih Eden 
Öğretmen Adaylarının Bu Tercihlerinin Nedenlerine İlişkin 
Dağılımı 

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Tercih Edilme 
Nedenleri Sayı 

Görüşme 
Yapılan 

Katılımcılar 
Başarılı olma düşüncesi ve öğrenmeye katkı 1 G11 

Başarılı olma düşüncesi 1 G7 
Öğrenmeye katkı 1 G1 

Çizelge 19’a göre başarıları değerlendirilirken yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih eden 3 öğretmen adayının 1’i tercih nedeni olarak başarılı 

olacağını ve öğrenmesine katkı getireceğini düşündüğünü belirtmiştir. Bunun 

yanı sıra diğer 2 öğretmen adayından 1’i başarıyı vurgulamadan bu 

yöntemleri öğrenmesine katkı getireceği için tercih ettiğini belirtirken diğeri ise 

öğrenmeyi vurgulamadan başarılı olacağını düşündüğü için tercih ettiğini 

belirtmiştir.  Aşağıda katılımcıların verdikleri yanıtlar bulunmaktadır. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Başarılı Olacağı ve 
Öğrenmesine Katkı Sağlayacağı için Tercih Eden Öğretmen 
Adayının Görüşü 

Yeni durum belirleme yöntemlerini başarılı olacağı ve öğrenmesine 

katkı sağlayacağı için tercih eden öğretmen adayının başarı ve öğrenme 

olgusunu ilişkilendirdiği ifade edilebilir. Bu öğretmen adayı performans 

görevlerinin araştırma yapmasını sağladığını ve bu sayede öğrenimine ilişkin 

kendisine yönlendirme sağladığını belirtmiş ve performans görevlerini 

zorunluluktan değil keyif alarak yaptığını vurgulamıştır. Bu bulgu öğretmen 

adayının yeni durum belirleme yöntemine ilişkin olumlu tutuma sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu durumun performans görevlerinin öğretmen 

adayının hem başarısına hem de öğrenmesine katkı yapmasında etkili olduğu 

ifade edilebilir. Aşağıda öğretmen adayının  bu bulguları destekleyen görüşü 

verilmiştir. 

G11: “…Yani, şöyle söyleyeyim. Performans ödevleri daha çok araştırma 
yapmamı sağlıyor daha çok yönlendirmelerde bulunuyor. Ben açıkçası 
yapmak zorunda olduğum için değil artık keyif verdiği için yapıyorum O 
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yüzden başarımı artırdığını düşünüyorum. Olumlu yönlerinde de 
söylemiştim. Öğrenmemi de kolaylaştırıyor...”  

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Öğrenmesine Katkı 
Sağlayacağı için Tercih Eden Öğretmen Adayının Görüşü 

Yeni durum belirleme yöntemlerini başarı vurgusu yapmadan sadece 

öğrenmesine katkı sağlayacağı için tercih eden öğretmen adayının öğrenme 

odaklı ve öğrenmesinin sorumluluğunu almış olduğu ifade edilebilir. Öğretmen 

adayı verdiği yanıtta öğrenme gelişim sürecinin izlenmesini vurgulamış ve 

portfolyolar ile kendi başarısındaki değişimin ve gelişimin farkına 

varabileceğini belirtmiştir. Bu yanıt öğretmen adayının sonuçtan daha çok 

sürece önem verdiğini ve kendi gelişimini izlemek istediğini göstermektedir. 

Bu öğretmen adayının öğrenmesinin sorumluluğunu almış daha bilinçli bir 

öğrenen olduğu ifade edilebilir. Aşağıda öğretmen adayının bu bulguları 

destekleyen görüşü verilmiştir. 

G1: “…O zaman portfolyo derim herhalde. Hocamın eğitim sürecimi 
görmesini isterdim. Hem onun sonucunda ben de kendi değişimimin 
farkına varırdım...”  

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Başarılı Olacağı için Tercih 
Eden Öğretmen Adayının Görüşü 

Yeni durum belirleme yöntemlerini öğrenmeyi vurgulamadan yalnızca 

başarılı olacağını düşündüğü için tercih eden öğretmen adayının daha çok 

başarı ve not odaklı olduğu ifade edilebilir. Bu öğretmen adayı verdiği yanıtta 

performans görevlerinde başarılı olma konusunda kendisine çok fazla 

güvendiğini vurgulamakta ve bunun da başarısını artıracağını belirtmektedir. 

Aşağıda öğretmen adayının bu bulguları destekleyen görüşü verilmiştir. 

G7: “…Bunu seçmemin nedeni kendime o konuda fazlaca güveniyor 
olmam. Üniversite boyunca ne kadar performans görevi yaptıysam çok az 
başarısız olmuşumdur. Başarımı artıracağını düşünüyorum...”  

Performans görevlerinde başarı konusunda kendisine bu kadar 

güvenmesi, öğretmen adayının sahip olduğu bazı bireysel yeteneklerinin bu 

durumda  etkili olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Öğretmen adayı 

diğer sorulara verdiği yanıtlarda tercih ettiği çalışma yönteminin 
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değerlendirme tercihinde etkili olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular öğretmen 

adayının çalışma yönteminin performans görevlerine ilişkin başarısında etkili 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Yoruma Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Tercih Edilme 
Nedenlerine İlişkin Görüşler  

Bu bölümde yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih 

eden öğretmen adaylarının bu tercihlerinin nedenlerine ilişkin elde edilen 

bulgular sunulmuştur. Çizelge 20’de yoruma dayalı klasik durum belirleme 

yöntemini tercih eden öğretmen adaylarının tercih nedenlerine ilişkin sayılar 

verilmiştir. 

Çizelge 20. Yoruma Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemlerini 
Tercih Eden Öğretmen Adaylarının Bu Tercihlerinin 
Nedenlerine İlişkin Dağılımı 

Yoruma Dayalı Klasik Durum Belirleme 
Yöntemlerin Tercih Edilme Nedenleri Sayı 

Görüşme 
Yapılan 

Katılımcılar 
Kendini iyi ifade edebilme 1 G12 
Kendini iyi ifade edebilme ve öğrenmeye katkısı 1 G8 

Çizelge 20’ye göre başarıları değerlendirilirken yoruma dayalı klasik 

durum belirleme yöntemlerini tercih eden 2 öğretmen adayının 1’i tercih 

nedeni olarak bu yöntemde kendilerini daha iyi ifade ettiklerini belirtmiştir. 

Diğer katılımcı ise bu yöntemde kendisini daha iyi ifade edebilmesine ek 

olarak bu yöntemlerin öğrenmesine de katkı sağladığını belirtmiştir. Aşağıda 

bu katılımcıların verdikleri yanıtlar sunulmuştur. 

Yoruma Dayalı Klasik Değerlendirme Yöntemlerini Kendisini Bu 
Yöntemlerde Daha İyi İfade Edebildiği İçin Tercih Eden Öğretmen 
Adayının Görüşü 

Yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini bu yöntemlerde 

kendisini daha iyi ifade ettiğini düşündüğü için tercih eden öğretmen adayının 

başarı odaklı olduğu ifade edilebilir. Öğretmen adayı verdiği yanıtta ilgi 

duyduğu ve bilgisinin olduğu konularda yorum yapabildiğini, bu konuda 

kendine güvendiğini ve bu nedenle yoruma dayalı klasik durum belirleme 
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yöntemlerini tercih ettiğini vurgulamaktadır. Bu bulgu öğretmen adayının 

başarılı olacağını ve yüksek not alacağını düşündüğü sınav türünü tercih ettiği 

şeklinde yorumlanabilir. Aşağıda öğretmen adayının bu bulguyu destekleyen 

görüşü verilmiştir. 

G12: “… Çünkü ders çalışmayı çok seven biri değilim. Ama dersi derste 
dinliyorum anlıyorum. Birazcık bile bir konuda bir şeyler duyduysam bunu 
yorumlayabilirim uygulayabilirim bir şekilde. Buna güvendiğim için 
kendimde hep böyle oldu. Yoruma dayalı sorularda kendimi daha iyi ifade 
ediyorum. ...”  

Yanıt incelendiğinde öğretmen adayının yorum yapma yeteneğinin 

güvenini artırdığı ve yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini 

tercihinde etkili bir rol oynadığı ifade edilebilir. Öğretmen adayı diğer sorulara 

verdiği yanıtlarda da bireysel yeteneklerinin değerlendirme tercihlerini 

etkilediğini belirtmiş ve yaratıcı olmadığını düşündüğü için projeleri tercih 

etmediğini vurgulamıştır.  

G12: “… Yaratıcı olmadığım için projeleri asla seçmezdim . …”  

Burada dikkat çeken nokta öğretmen adayının yorum gücünün olduğu 

için yoruma dayalı sorular içeren klasik durum belirleme yöntemlerini tercih 

ederken yaratıcı olmadığı için projeleri tercih etmemesidir. Bu bulgular 

öğretmen adayının durum belirleme tercihlerinde bireysel farklılıklarının 

önemli rol oynadığını göstermektedir. 

Yoruma Dayalı Klasik Değerlendirme Yöntemlerini Bu 
Yöntemlerde Kendisini Daha İyi İfade Ettiği ve Öğrenmesine Katkı 
Sağladığı İçin Tercih Eden Öğretmen Adayının Görüşü 

Yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini, bu yöntemlerde 

kendisini daha iyi ifade ettiği ve öğrenmesine katkı sağladığı için tercih ettiğini 

belirten öğretmen adayının başarının yanı sıra öğrenmeye de önem verdiği 

ifade edilebilir. Bu öğretmen adayı açık uçlu sınavlarda daha derinlemesine 

çalıştığını, daha etkili öğrendiğini ve aynı zamanda bu yöntemde kendini daha 

iyi ifade ettiğini belirtmektedir. Aşağıda öğretmen adayının bu bulguları 

destekleyen görüşü verilmiştir. 
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G8: “… Açık uçlu sınav ve sözlü sınav tercih ederim. Çünkü açık uçlu 
sınavda gerçekten daha derinlemesine çalışıyorum ve daha etkili bir 
öğrenme gerçekleştiğini düşünüyorum. Açık uçlu ve sözlüde kendimi en iyi 
ifade ettiğimi düşünüyorum. Bence biraz daha yorum işin içine girmeli. ...” 

Öğretmen adayının yanıtı incelendiğinde bu tercihinde çalışma 

yönteminin ve bazı yeteneklerinin etkili olduğu ifade edilebilir. Bu öğretmen 

adayının görüşme sürecinde kullandığı aşağıdaki anlatım bu bulguları 

desteklemektedir. 

G8: ”… Yine açık uçlu  sınavlarda yorumlarıma hep güvenirim. Yazılı 
olarak kendimi iyi ifade edebilmem tercihimde etkili. ...”  

Ezbere Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Tercih Edilme 
Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde ezbere dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih 

eden öğretmen adayının bu tercihlerinin nedenlerine ilişkin elde edilen 

bulgular sunulmuştur. Çizelge 21’de ezbere dayalı klasik durum belirleme 

yöntemlerini tercih eden öğretmen adayının tercih nedeni sunulmuştur. 

Çizelge 21. Ezbere Dayalı Klasik Durum Belirleme Yöntemlerini 
Tercih Eden Öğretmen Adaylarının Bu Tercihlerinin 
Nedenlerine İlişkin Dağılımı 

Ezbere Dayalı  Klasik Durum Belirleme 
Yöntemlerinin Tercih Edilme Nedenleri Sayı 

Görüşme 
Yapılan 

Katılımcılar 
Akademik başarıyı yüksek tutmak 1 G6 

Tablo 21’e görüldüğü gibi ezbere dayalı klasik yöntemleri tercih eden 

öğretmen adayının, neden olarak akademik başarısını yüksek tutması 

gerektiğini belirttiği görülmektedir.  

Ezbere Dayalı Klasik Değerlendirme Yöntemlerini Akademik 
Başarısını Yüksek Tutmak İçin Tercih Eden Öğretmen Adayının 
Görüşü 

Ezbere dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini, akademik başarısını 

yüksek tutmak için tercih ettiğini belirten öğretmen adayının not odaklı olduğu 

ve öğrenme olgusundan daha çok akademik başarı (not) olgusuna 
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odaklandığı ifade edilebilir. Bu öğretmen adayı akademik başarının 

günümüzde çok önemli olduğunu ve risk almamak için ezbere dayalı klasik 

durum belirleme yöntemlerini tercih ettiğini belirtmiştir. Aşağıda öğretmen 

adayının bu bulguları destekleyen görüşü verilmiştir. 

G6:  “… Akademik başarı önemli olduğu için günümüzde çoktan seçmeli 
derdim. Performans görevinde çok başarılı olan bir insan bile risk almaz. 
Ben bunu isterdim ama öğretmen olsam asla çoktan seçmeli sınav 
yapmazdım. …”  

Burada dikkat çeken bir nokta ise öğretmen adayının ileride kendi 

öğretmenlik yaşantısında çoktan seçmeli soruları kullanmayacağını 

belirtmesidir. Öğretmen adayının öğrenci iken tercih ettiği yöntemi ileride 

kullanmayacağını belirtmesi öğretim sürecine stratejik yaklaştığı ve 

öğrenmeden ziyade ders geçme ve not odaklı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun hem yeni hem de klasik durum belirleme yöntemlerinin birlikte 

kullanılmasını tercih ettiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının bir kısmının 

bu tercihlerinde stratejik bir yaklaşım izleyerek alanıyla ilgili olmayan ve 

kolaylıkla geçmeleri gereken derslerde klasik durum belirleme yöntemlerinin, 

alanlarıyla doğrudan ilişkili olan ve meslekleri açısından mutlaka öğrenmeleri 

gereken derslerde ise yeni durum belirleme yöntemlerinin kullanılmasını tercih 

ettikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra diğer bir grup öğretmen adayı ise, iki 

yöntemin uygulanmasında ders ayrımı yapmadan öğrenmenin daha etkili ve 

kalıcı olması için aynı derste çeşitli durum belirleme yöntemlerinin kullanılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı biçimde bu tercihlerinde stratejik yaklaşım 

izleyen öğretmen adayları bu iki yöntemi birarada kullanılmasını istemelerine 

gerekçe olarak öğrenmenin yanı sıra başarılı olma olgusuna da 

değinmişlerdir. Ancak diğer grup öğretmen adayı ise, bu iki yöntemi birarada 

kullanılmasını istemelerine gerekçe olarak yalnızca öğrenmenin daha etkili 

olacağı olgusuna değinmiş başarılı olma olgusuna ise değinmemişlerdir. 

Batram ve Bailey (2010)’da İngiltere’de üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin bir kısmının hem yeni hem de klasik 

durum belirleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasını tercih ettiklerini 
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belirtmişlerdir. Bunun nedenlerine ilişkin görüşlere bakıldığında öğrencilerin 

yalnızca öğrenme olgusunu vurguladıkları ve bu tercihlerinde ders geçme ve 

not kaygısı gibi etmenlerin etkili olmadığı görülmüştür.   

Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih eden öğretmen adaylarının ise 

bu tercihlerine gerekçe olarak; bu yöntemlerde başarılı olacaklarına dair 

inançları ve öğrenmelerine katkı sağlayacağına ilişkin düşünceleri 

gösterilebilir. 

 Batram ve Bailey (2010) tarafından yapılan çalışmada elde edilen 

diğer önemli bir bulgu ise, öğrencilerin yeni durum belirleme yöntemlerini 

tercih etmelerinde klasik yöntemlerin stres ve sınav kaygısı içermesinin etkili 

olduğunu belirtmeleridir. 

Yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih eden 

öğretmen adaylarının bu tercihlerine ilişkin gösterdikleri gerekçelere 

bakıldığında kendilerini bu yolla daha iyi ifade edebildikleri ve öğrenmelerine 

katkı sağladığı konuları üzerinde durulduğu görülmektedir. 

 Zeinder (1987) ve Anderson (1987) öğrencilerin çoktan seçmeli 

soruları daha basit ve anlaşılır buldukları için açık uçlu sorulara tercih 

ettiklerini belirtmiştir. Ancak aynı öğrenciler açık uçlu sınavlarda bilgilerini 

daha iyi ifade edebildiklerini de vurgulamışlardır. 

Ezbere dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih eden 

öğretmen adayının yanıtında ise akademik olarak başarılı olma olgusunun 

vurgulanması dikkat çekmektedir. 
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Öğretmen Adaylarının Durum Belirleme Tercihlerini Etkileyen 
Bireysel Farklılıklara Ilişkin Görüşleri 

Dördüncü araştırma sorusu çerçevesinde katılımcılara aşağıdaki soru 

yöneltilmiş, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaşılır duruma 

getirebilmek için gerekli durumlarda sondalar kullanılmıştır.  

Görüşme Sorusu  

Bir durum belirleme yöntemini tercih etmenizde hangi özellikleriniz  

(bireysel farklılıklarınız) etkili olmaktadır? 

Bu süreçte görüşme yoluyla toplanan veriler temalara ayrılmış ve daha 

sonra veriler gruplandırılarak her temaya ilişkin sayılar belirlenmiştir. Görüşme 

verilerinin çözümlenmesinde kullanılan tema ve alt temalar Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 
 

Şekil 2.  “Bir durum belirleme yöntemini tercih etmenizde hangi 
özellikleriniz (bireysel farklılıklarınız) etkili olmaktadır?” 
Sorusuna Ilişkin Elde Edilen Verilerin Çözümlenmesinde 
Kullanılan Temalar 

Bir durum belirleme yöntemini 
tercih etmenizde hangi 
özellikleriniz (bireysel 

farklılıklarınız) etkili olmaktadır?

Öğrenme Biçemi

Bireysel Yetenekler

Kişilik Özellikleri

Çalışma Yöntemi

Hem Öğrenme 
Biçemi Hem 

Bireysel Yetenek
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Şekil 2 “Bir durum belirleme yöntemini tercih etmenizde hangi 

özellikleriniz (bireysel farklılıklarınız) etkili olmaktadır?” sorusuna verilen 

yanıtların çözümlenmesinde kullanılan temaları göstermektedir. Temalar; 

“Öğrenme Biçemi”, “Bireysel Yetenekler”, ”Kişilik Özellikleri”, “Çalışma 

Yöntemi” ve “Öğrenme Biçemi ve Bireysel Yetenekler” olarak belirlenmiştir. 

İleriki bölümlerde temalar bağlamında elde edilen bulgular sırasıyla 

sunulmuştur. 

Durum Belirleme Tercihlerini Etkileyen Bireysel Farklılıklara İlişkin 
Görüşler 

Bu bölümde 16 katılımcının bireysel farklılıklarından hangilerinin, 

durum belirleme tercihlerini etkilediğine ilişkin görüşlerine ait bulgular 

sunulmuştur. Çizelge 22’de katılımcıların durum belirleme tercihlerini etkileyen 

bireysel farklılıklar ve bunlara ilişkin sayılar verilmiştir. 

  Çizelge 22. Öğretmen Adaylarının Durum Belirleme Tercihlerini 
Etkileyen Bireysel Farklılıklar ve Bunlara İlişkin Dağılımı 

Durum Belirleme Tercihlerini Etkileyen 
Bireysel Farklılıklar f Görüşme Yapılan 

Katılımcılar 

Bireysel yetenekler 8 
G1, G5,G6,G8, G12 
G13, G15, G16 

Bireysel yetenekler ve öğrenme biçemi 2 G10, G11 
Öğrenme biçemi 2 G2, G14 
Çalışma yöntemi  2 G7, G3 
Kişilik özellikleri 1 G9 
Toplam 16  

Çizelge 22’de görüldüğü gibi 16 katılımcıdan 8’i durum belirleme 

tercihlerinde, sahip oldukları bazı bireysel yeteneklerinin etkili olduğunu 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra 2 katılımcı bireysel yetenekleriyle birlikte öğrenme 

biçemlerinin de durum belirleme tercihlerinde etkili olduğunu vurgulamıştır. 2 

katılımcı öğrenme biçemlerinin, 2 katılımcı çalışma yöntemlerinin ve 1 

katılımcı da kişilik özelliklerinin durum belirleme tercihlerinde etkili olduğunu 

ifade etmiştir. 

Bu bulgulara dayanarak katılımcıların sahip oldukları bireysel 

yeteneklerinin ve öğrenme biçemlerinin durum belirleme tercihleri üzerinde 
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daha çok etkili olan değişkenler olarak göze çarptığı ifade edilebilir. Aşağıda 

öğretmen adaylarının görüşlerine ilişkin ayrıntılı bulgular sunulmuştur. 

Bireysel Yeteneklerinin Durum Belirleme Tercihlerini Etkilediğini Belirten 
Katılımcıların Görüşleri 

Bireysel yeteneklerinin durum belirleme tercihlerini etkilediğini belirten 

katılımcıların değerlendirme sürecine ilişkin stratejik bir yaklaşım izleyip 

yetenekleri doğrultusunda başarılı olacakları değerlendirme türüne 

yöneldikleri dikkat çekmektedir. Bazı katılımcılar bu noktada daha çok 

edindikleri bilgilerin ifade ediliş biçimine odaklanmışlardır. Bu öğretmen 

adayları açık uçlu ya da sözlü türündeki sınavları kendilerini sözel ve yazılı 

olarak iyi ifade etme durumlarına dayalı olarak tercih etmekte ya da 

etmemektedirler. Aşağıda verilen örnek yanıtlar bu bulguları desteklemektedir. 

G6: “…Test ve sözlü sınavı tercih ederim. Ben konuşarak bir insanı 
etkileyebileceğimi düşünüyorum. Ben bu konuda yeteneğim olduğunu 
düşünüyorum...” 

G8: ”…Yine açık uçlu  sınavlarda yorumlarıma hep güvenirim… Yazılı 
olarak kendimi iyi ifade edebilmem tercihimde etkili...”  

Bazı katılımcılar bilgilerini ifade ediş biçimlerinin yanı sıra sahip 

oldukları bilişsel düşünme becerilerini de vurgulamışlardır. Görüşme sırasında 

katılımcıların farklı durum belirleme yöntemlerini yaratıcılık, eleştirel düşünme, 

yorumlama ve ezberleme gibi zihinsel becerilere sahip olma düzeylerine göre 

tercih ettikleri veya etmedikleri gözlenmiştir. Yaratıcılık yeteneğine sahip 

olduğunu düşünen öğretmen adaylarının bu yeteneklerinden dolayı 

performans görevleri ya da projeleri tercih ettiği, bu yeteneğe sahip olmadığını 

düşünen görüşmecilerin ise bu yöntemleri tercih etmediği gözlenmiştir. 

Aşağıdaki katılımcıların görüşleri bu yorumu desteklemektedir. 

G5: “Yaratıcı olmam açık uçlu yorum gerektiren soruları ve alternatif 
yötemleri tercih etmemde etkili. Yaratıcı olmasaydım bu tip sınavları tercih 
etmezdim.”  

G12: “Yaratıcı olmadığım için projeleri asla seçmezdim. Sözlü de olabilir 
sözlü iletişimime de güveniyorum.”  
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Ayrıca yorum yapma yeteneğinin gelişmiş olduğunu düşünen öğretmen 

adayları açık uçlu soruları, ezber yeteneğine sahip görüşmeciler ise kısa 

yanıtlı ve kısa cevaplı soru yapılarını bu özelliklerinden dolayı tercih 

etmektedirler. Aşağıdaki katılımcıların görüşleri bu yorumu desteklemektedir. 

G15: “…Mesela ben çalışırken bazı bilgileri ezberlemeyi seviyorum. 
Dolayısıyla da klasik sınavları sevmiyorum. Ama testi seviyorum çünkü 
ezberlememe rağmen 2-3 defa okuyunca sorunun yanıtını bulabiliyorum. 
Yorum yapabiliyorum yorum kabiliyetim fazla. Dolayısıyla yorum 
gerektiren açık uçlu sınavları da seviyorum...”  

G16: “…Bence olur. Mesela ezberim kuvvetlidir.  Ezberi iyi olmayan biri 
kısa yanıtlı tarz soruları çözemez. Ezberi kuvvetli olmayan banko kafadan 
gidiyor. Yapamıyor. Yeteneği yok.  Ben kendi açımdan ezberim iyidir kısa 
yanıtlı soruları yaparım...”  

Bu bulgular ışığında bireysel yeteneklerinin durum belirleme 

tercihlerinde etkili olduğunu belirten öğretmen adaylarının stratejik bir 

yaklaşım izledikleri ve kendi yetenekleri doğrultusunda akademik başarılarını 

ya da sınavdan alacakları notu artıracak olan durum belirleme türlerini tercih 

ettikleri ifade edilebilir. 

Hem Bireysel Yeteneklerinin Hem de Öğrenme Biçemlerinin Durum 
Belirleme Tercihlerini Etkilediğini Belirten Katılımcıların Görüşleri 

Hem bireysel yeteneklerinin hem de öğrenme biçemlerinin birlikte 

durum belirleme tercihlerini etkilediğini belirten öğretmen adaylarının, yalnızca 

bireysel yeteneklerinin etkili olduğunu belirten öğretmen adaylarına göre 

kendilerine sunulan bilgiyi nasıl daha etkin bir biçimde alacakları ve 

zihinlerinde bu bilgiyi nasıl işleyebilecekleri hakkındaki farkındalıklarının daha 

fazla olduğu ifade edilebilir. Bu katılımcılar durum belirleme tercihlerine karar 

verirken sahip oldukları bilişsel düşünme becerileri ve bilgilerini etkin sunma 

şekillerinin yanı sıra öğretim sürecinde bilgileri nasıl öğrendiklerini de dikkate 

almaktadırlar. Yaparak öğrendiğini düşünen katılımcılar daha çok performans 

ve fiziksel iş gerektiren performans görevlerini bu özelliklerinden dolayı tercih 

etmektedirler. Bu gruptaki görüşmeciler yalnızca bireysel yeteneklerinin 

durum belirleme tercihlerinde etkili olduğunu belirten görüşmecilere göre 

değerlendirme sürecine daha az stratejik yaklaşmaktadır ve öğrenme 
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olgusunu da yüksek not alma olgusu kadar önemsemektedirler. Aşağıdaki 

katılımcıların görüşleri bu yorumları desteklemektedir.  

G10: “… Mesela kitabı açtığım zaman çalışma kâğıdında filan soruyu 
gördüğüm zaman sorunun cevabının nerde olduğunu kafamda 
canlandırabiliyorum. Yazıları kafamda okuyorum. O bir yeteneğim olabilir. 
Görsel hafızam. “Bu çoktan seçmelileri tercih etmemde etkili bir 
özelliğim…. Lisedeki öğretmenim benim yaşayarak yaparak öğrendiğimi 
söylemişti. Bu, alanımla ilgili olan derslerde performans görevlerini 
seçmemde etkili…”  

G11: “…Evet, bireysel özelliklerin de etkisi var. Daha çok eleştirel 
baktığım için olaya arkadaşlarım da hep söyler. Performans görevlerini o 
yüzden daha çok seviyorum. Eleştirebiliyorum. Yaptığım ödevi de 
eleştirebiliyorum…“Öğrenme stili…. Bana göre okuyarak öğrenme akılda 
kalmayan bir yöntem. Diğeri yaparak öğrenmeye dayandığı için daha çok 
aklımda kalıyor ve daha çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Etkisi var 
bence. İletişimde güçlü olduğumu düşünüyorum. İletişimimin iyi olduğunu 
düşünüyorum…”  

Öğrenme Biçemlerinin Durum Belirleme Tercihlerini Etkilediğini Belirten 
Katılımcıların Görüşleri 

Öğrenme biçemlerinin durum belirleme tercihlerini etkilediğini belirten 

öğretmen adaylarının kendilerine sunulan bilgileri nasıl daha etkin bir şekilde 

alacakları ve zihinlerinde bu bilgiyi nasıl işleyebilecekleri konusunda 

kendilerini iyi tanıdıkları ifade edilebilir. Bu öğretmen adayları başarıları 

belirlenirken kullanılacak durum belirleme yöntemlerini seçerken kendi 

öğrenmelerine ilişkin özelliklerini dikkate almaktadırlar. Bu öğretmen 

adaylarının daha çok öğrenme odaklı oldukları ve bir durum belirleme 

yöntemini tercih ederken not alma kaygısından daha çok etkili öğrenme 

olgusunu ön plana çıkardıkları belirtilebilir.. Aşağıdaki katılımcıların görüşleri 

bu yorumu desteklemektedir. 

G2: “…Yazarak ve okuyarak öğreniyorum. Görsel de etkili oluyor tabi. 
Herhalde bunun içinde açık uçlu sınavları tercih ediyor olabilirim…”  

G14: “…Yani kesinlikle. Yazarak ya da okuyarak öğrenme benim için çok 
zordur. Bir şeyi okuyarak çok zor öğrenirim. 3-5-10 defa okuduktan sonra 
anlarım. Eğer sözlü sınavlar yani sözel ezber gerektiren sınavlar varsa 
çok zorlanırım. Ama bir performans proje olduğunda tahtaya çıkıp bir 
şeyler sunma yeteneğimizi sergilediğimde daha çok başarılı olduğumu 
düşünüyorum. Çünkü genellikle bir şeyleri görüp ve duyarak öğrendiğimi 
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düşünüyorum… Karşımda canlandırılması, sunulması olduğunda 
öğrendiğimi düşünüyorum.Tabi bu şeyi de kendim yapmam lazım daha 
çok öğrenmek için. Başkası yapınca yine bir sınırlandırması oluyor. Ama 
kendim yapıp da öğrendiğimde yani daha iyi yine aynı şekilde 
değerlendirilmeyi isterim. Bu durum seçeceğim değerlendirme türünde 
etkili oluyor...”  

Sahip olduğunu yeteneklerinin durum belirleme tercihlerini etkilediğini 

düşünen öğretmen adayları bu yeteneklerinin başarılarını olumlu ya da 

olumsuz etkileyeceği için belli sınav türlerini tercih ettiklerini belirtmektedirler. 

Ancak öğrenme biçemlerinin durum belirleme tercihlerini etkilediğini belirten 

öğretmen adayları ise, sahip oldukları öğrenme biçemlerinin akademik 

başarılarına değil, öğrenme süreçlerine katkı getirdiği için belli sınav türlerini 

tercih etmektedirler. Bu durum kendi öğrenmesine ilişkin özellikleri iyi bilen ve 

tanıyan öğretmen adaylarının öğrenme odaklı, bu özellikleri tanımayan 

öğretmen adaylarının ise akademik başarı ve not odaklı olduğu biçiminde 

yorumlanabilir. 

Çalışma Yöntemlerinin Durum Belirleme Tercihlerini Etkilediğini Belirten 
Katılımcıların Görüşleri 

Çalışma yöntemlerinin durum belirleme tercihlerini etkilediğini belirten 

öğretmen adaylarının da kendi öğrenme süreçleri hakkında farkındalığa sahip 

oldukları söylenebilir. Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları araştırma 

yaparak ya da yazarak çalıştıkları için proje, performans görevlerini ya da açık 

uçlu soruları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki katılımcıların görüşleri 

bu yorumu desteklemektedir. 

G7: “…Yani ben küçüklüğümden beri araştırmayı severim. Ayrıca proje 
ödevleri genelde bilgisayar üzerinden araştırıldığı için ben PC’ye ve PC 
programlarına da düşkün ve hakim olduğum içinde belki bu kişisel özellik 
sayılır mı bilmiyorum ama araştırmayı sabah saat 5-6’ya kadar 
araştırabiliyorum ama yazılıya 5-6’ya kadar çalışamam mesela. Tek bir 
kaynaktan ziyade araştırarak çalışmayı tercih ediyorum. Bu yüzden 
projeleri tercih edebilirim. ”  

G3: “Ben de  yazarak ya da araştırarak çalışıyorum.. Yazarak çalıştığım 
için açık uçlu sınavları tercih ediyorum...” 

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında, araştırma 

yaparak çalıştığını belirten katılımcının bu nedenden dolayı performans 
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görevlerini tercih ettiği görülmektedir. Bu katılımcının yanıtında dikkat çeken 

diğer bir nokta ise performans görevi yaparken uzun süre çalışabildiğini ancak 

klasik yazılı bir sınava çalışırken ise bu sürenin çok kısaldığını 

vurgulamasıdır. Bu bulgu bir anlamda çalışma yönteminin ve kullanılan sınav 

türünün birbirlerini etkilediğini göstermektedir. Diğer öğretmen adayı ise 

yazarak çalıştığı için performansını yazarak ortaya koyabileceği sınav türlerini 

tercih etmektedir. Elde edilen bu bulgular öğretmen adaylarının çalışma 

yöntemlerinin başarıları belirlenirken tercih ettikleri sınav türleri üzerinde etkili 

olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Kişilik Özelliklerinin Durum Belirleme Tercihlerini Etkilediğini Belirten 
Katılımcının Görüşü 

Bir öğretmen adayı ise kişilik özelliklerinin durum belirleme tercihleri 

üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayı 

azimli ve kararlı olduğu ve alanında ileride başarılı olmak istediği için projeleri 

ve performans görevlerini tercih ettiğini belirtmiştir. Aşağıdaki katılımcının 

görüşü bu yorumu desteklemektedir. 

G9: “…Bunları yapabilmem benim mesleğime olan merakıma bağlı. 
Bilgisayar mesleği edinmek istiyorum son 5-6 senedir profesyonelliğe 
dökmek istiyorum bu işi, ama öğretmenim dezavantajından dolayı 
yardımcı olamadı. Azim ve kararlılık gerekli.” Bu özelliğimden dolayı 
projeleri seçebilirim. Projeler amacıma ulaşmama katkı sağlar…”  

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun bireysel yeteneklerinin durum belirleme tercihlerinde etkili 

olduğunu vurguladıkları görülmektedir. Verilen örnek yanıtlar incelendiğinde, 

öğretmen adaylarının kendilerini sözel veya yazılı olarak iyi ifade etme, 

yaratıcı olma veya kuvvetli bir belleğe sahip olma gibi bireysel yeteneklerinin 

belli sınav türlerini tercih etmelerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu bulgu 

öğretmen adaylarının stratejik bir yaklaşım izleyerek kendi yetenekleri 

doğrultusunda daha başarılı olacakları sınav türlerini tercih ettikleri biçiminde 

yorumlanabilir. 

Ramsden (1983) ve Biggs (1987) öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını 

benimsemelerinde de stratejik bir yaklaşım izlediklerini ve dersin içeriğine ve 
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yapısına göre derin ya da yüzeysel öğrenme yaklaşımlarından birini tercih 

ettiklerini belirtmiştir. 

Gijbels ve Dochy (2006) öğrencilerin kullanılan durum belirleme 

yöntemine dayalı olarak da stratejik bir yaklaşım izleyip başarılarını artıracak 

öğrenme yaklaşımlarını benimsediklerini vurgulamıştır. 

Öğrenme biçemleri de öğretmen adaylarının tercihlerinde etkili bir 

faktör olarak göze çarpmaktadır. Bireysel yetenekleriyle birlikte öğrenme 

biçemlerinin de etkili olduğunu belirten öğretmen adaylarının varlığı, bu iki 

değişken arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Verilen örnek yanıtlar 

incelendiğinde, öğrencilerin yaparak, okuyarak ya da görerek öğrenmelerinin 

bazı durum belirleme yöntemlerini tercihlerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Araştırma bulgularında dikkat çeken bir nokta ise öğrenme biçemlerinin durum 

belirleme tercihlerinde etkili olduğunu belirten öğretmen adaylarının not ve 

başarı olgularını değil öğrenme olgusunu vurgulamalarıdır. Bu katılımcıların 

kendi düşünme ve öğrenme süreçlerine ilişkin algılarının güçlü olduğu ve 

kendi öğrenmelerini şekillendirebildikleri ifade edilebilir. Bu araştırma 

kapsamında yapılan diğer çözümlemelerde de öğrenme biçemlerinin 

öğretmen adaylarının  çeşitli durum belirleme yöntemlerini düşük ve yüksek 

düzeyde tercih etmelerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının durum belirleme 

tercihlerinde çalışma yöntemlerinin de etkili olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının yazarak, okuyarak ya da tek bir kaynağa bağlı 

kalmadan araştırarak çalışmalarının seçtikleri sınav türlerinde etkili olduğu 

ifade edilebilir. Struyven ve diğerleri, (2005) durum belirleme tercihlerinin 

öğrencilerin yalnızca nasıl öğrendiklerini belirlemekle kalmayıp nasıl 

çalıştıklarını da etkilediğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin çalışma 

alışkanlıklarının da durum belirleme tercihlerinde etkili olduğunu ortaya 

koymuştur (Sambell ve diğerleri, 1997). 

Dikkat çeken diğer bir bulgu ise bir katılımcının kişilik özelliklerinin 

durum belirleme tercihlerinde etkili olduğunu belirtmesidir. Katılımcı kararlı ve 
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azimli olduğu ve ileride mesleğinde başarılı olmayı amaçladığı için 

öğrenmesine katkı sağlayan projeleri tercih ettiğini belirtmiştir. 
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Öğretmen Adaylarının Farklı Durum Belirleme Yöntemlerinin 
Öğrenmelerine Katkısına İlişkin Görüşleri 

Beşinci araştırma sorusu çerçevesinde katılımcılara aşağıdaki soru 

yöneltilmiş, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaşılır duruma 

getirebilmek için gerekli durumlarda sondalar kullanılmıştır.  

Görüşme Sorusu 

Hangi durum belirleme yöntemi sizin öğrenmenize daha çok katkı 

sağlıyor? Nasıl? 

Bu süreçte görüşme ile toplanan veriler kodlanmış ve alt temalara 

ayrılmıştır. Daha sonra veriler gruplandırılarak her temaya ilişkin sayılar 

belirlenmiştir ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Görüşme verilerinin 

çözümlenmesinde kullanılan kod ve temalar Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. “Hangi durum belirleme yöntemi sizin öğrenmenize daha çok 
katkı sağlıyor? Nasıl?” Sorusuna Ilişkin Verilerin 
Çözümlenmesinde Kullanılan Tema ve Alt Temalar 
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Şekil 3’te görüldüğü gibi “Hangi durum belirleme yöntemi sizin 

öğrenmenize daha çok katkı sağlıyor? Nasıl?” sorusuna verilen yanıtlar 

çözümlenirken, “Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” ve “Yeni Durum 

Belirleme Yöntemleri” olarak iki temaya ayrılmıştır.  

Daha sonra “Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” ve “Yeni Durum 

Belirleme Yöntemleri” temaları altında alt tema olarak bunun nedenleri 

belirlenmiştir. Bu alt temalar “Klasik Durum Belirleme Yöntemleri” teması için  

“Daha Çok Ders Çalışma Gerektirmesi” olarak isimlendirilmiştir. “Yeni Durum 

Belirleme Yöntemleri” teması için ise alt temalar “Değerlendirmede Ölçüt 

Kullanılmaması”, “Yaparak, Araştırarak Öğrenme”, “Stres ve Sınav Kaygısının 

Olmaması” ve “İlgi Çekici Olması” olarak isimlendirilmiştir. İleriki bölümlerde 

bu tema ve alt temalar bağlamında elde edilen bulgular sırasıyla sunulmuştur. 

Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Sağladığı Katkıya İlişkin 
Görüşler 

Bu bölümde  “Hangi durum belirleme yöntemi sizin öğrenmenize daha 

çok katkı sağlıyor? Nasıl?” sorusuna verilen yanıtlara ilişkin belirlenen temalar 

ve bu temalara ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme yapılan 16 

öğretmen adayının 13’ü bu soruya yeterli düzeyde yanıt vermiştir. Çizelge 

23’te 13 öğretmen adayının ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre durum 

belirleme yöntemlerinin öğrenmeye katkılarına ilişkin görüşleri ve bu 

görüşlerin sayıları verilmiştir. Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebildiği için 

bu bölümde yer alan çizelgelerde görüşme yapılan katılımcılar verilmemiştir. 

Toplam sayı görüş bildiren kişi sayını değil bildirilen görüş sayısını ifade 

etmektedir.  

Çizelge 23. Hangi Durum Belirleme Yönteminin Öğrenmeye Daha    
Çok Katkı Sağladığına İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Hangi durum belirleme yöntemi sizin öğrenmenize daha çok 
katkı sağlıyor? Nasıl? Sayı 

Yeni durum belirleme yöntemleri 10 
Klasik durum belirleme yöntemleri 3 



108 
 

Çizelge  23’te görüldüğü gibi görüşme yapılan öğretmen adaylarının 

10’u yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı 

getirdiğini düşünürken 3’ü klasik durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine 

daha çok katkı getirdiğini düşünmektedir. Öğretmen adaylarının bu 

düşüncelerinin nedenlerine ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Daha Çok Katkı 
Sağlamasının Nedenlerine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Bu bölümde yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha 

çok katkı sağladığını düşünen öğretmen adaylarının, bu düşüncelerinin 

nedenlerine ilişkin görüşleri sunulmuştur. Çizelge 24’te öğretmen adaylarının 

bu düşüncelerinin nedenlerine ilişkin sayıları sunulmuştur. 

Çizelge 24. Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Daha 
Çok  Katkı Sağlamasının Nedenlerine İlişkin Görüşlerin 
Dağılımı 

Yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmeye daha çok katkı 
sağlamasının nedenleri Sayı 

Yaparak ve araştırarak öğrenme 6 
Değerlendirmede ölçütlerin kullanılması 4 
İlgi çekici olması 3 
Stres ve sınav kaygısı içermemesi 2 

Çizelge 24’te görüldüğü gibi yeni durum belirleme yöntemlerinin 

öğrenmelerine daha çok katkı getirdiğini düşünen öğretmen adaylarının 6’sı 

buna neden olarak bu yöntemlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini 

sağlamasını göstermiştir. Bunu yanı sıra 4 öğretmen adayı değerlendirmede 

ölçütlerin kullanılmasını, 3 öğretmen adayı ilgi çekici olmasını, 2 öğretmen 

adayı ise stres ve sınav kaygısı içermemesini yeni durum belirleme 

yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı sağlamasının nedenleri olarak 

göstermişlerdir. Aşağıda, öğretmen adaylarının görüşleri ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 
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Yaparak ve Araştırarak Öğrenmelerini Sağladığı İçin Yeni Durum 
Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmelerine Daha Çok Katkı 
Sağladığını Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının yeni durum belirleme 

yöntemleriyle öğrendikleri bilgi ve becerileri yaşam durumlarına aktardıkları ve 

böylece daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdikleri ifade edilebilir. Bu 

öğretmen adayları verdikleri yanıtlarda yeni durum belirleme yöntemlerinde 

yaparak öğrendiklerini ve pek çok bilgiye araştırma yaparak ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguyu 

desteklemektedir. 

G10: “…Yaparak öğrenme, kendim çalışarak öğrenme olabilir. Kitabı açıp 
okuyup kalmıyorum. Pratikte de yapıyorum. Kendim araştırıyorum. Bu 
nedenle alternatif yöntemler öğrenmeme katkı sağlıyor...”  

G13: “…Kesinlik alternatif yöntemler değerlendirmeden ziyade öğrenmeye 
de katkı sağlıyor. Bir kere öğrenciyi aktif hale getiriyor evde oturup sadece 
ders çalışmak zorunda kalmıyor kişi. Ben bu yöntemi gerçekten 
seviyorum...”  

G16: “…Dediğim gibi araştırıyorsun okuyorsun, yazıyorsun, yeri geliyor 
sözel olarak ifade ediyorsun insanlara aktarıyorsun. Öğrenme sürecini 
etkiliyor... yaparak öğrenmem etkili. Görsellik benim için çok önemli…”  

Yanıtlar incelendiğinde bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının 

öğrenme kavramına ilişkin derin bir algıya sahip oldukları ve öğrenme 

kavramını öğrenilen bilgi ve becerileri yaşam durumlarında aktarma ile 

ilişkilendirdikleri ifade edilebilir. Bu noktada yeni durum belirleme 

yöntemlerinin amacı ve yapısı öğretmen adaylarının bu beklentisini 

karşılamakta ve öğrenmelerine katkı getirmektedir. 

Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Ölçütleri Belirli Olduğu İçin 
Yeni Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmelerine Daha Çok 
Katkı Sağlayacağını Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının yeni durum belirleme 

yöntemlerinin puanlanmasında kullanılan dereceli puanlama anahtarlarında 

bulunan ölçütlerden yararlanarak öğrenmelerine katkı sağladıkları ifade 



110 
 

edilebilir. Bu öğretmen adayları verdikleri yanıtlarda değerlendirmede 

kullanılan ölçütlerin neler olduğunun bilindiğini ve bu sayede hem 

çalışmalarını etkili biçimde yönlendirdiklerini hem de eksik yönlerini görüp 

geliştirme olanağı bulabildiklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

aşağıdaki görüşleri bu bulguyu desteklemektedir. 

G1:  “…Yapma sürecinde öğretmen bir ölçüt veriyor. Ona göre hareket 
edip proje hazırlıyorsunuz. Ama proje yapmaktan başka bir işiniz 
olmamalı. Yoksa projenin bir anlamlı kalmıyor. Ama diğer türlü tam 
öğreniyorsun...”  

G14: “…Değerlendirme ölçütleri olduğu zaman eksik yönlerimizi görüp 
ona göre çalışabiliyoruz…”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde öğretim ve 

değerlendirme sürecinde çok önemli bir yere sahip olan “geribildirim” olgusu 

üzerinde durdukları görülmektedir. Yeni durum belirleme yöntemlerinin önemli 

boyutlarından bir tanesi de dereceli puanlama anahtarları ile etkin geribildirim 

verilmesine olanak sağlamasıdır. Elde edilen bulgular yeni durum belirleme 

yöntemlerinin bu özelliğinin öğretmen adaylarının öğrenmesine katkı sağladığı 

biçiminde yorumlanabilir. 

İçeriğinin İlgi Çekici Olduğu İçin Yeni Durum Belirleme 
Yöntemlerinin Öğrenmelerine Daha Çok Katkı Sağlayacağını 
Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları yeni durum belirleme 

yöntemlerinin içeriklerinin ilgi çekiciliği ile öğrenmeleri arasında bir ilişki 

kurmuşlardır. Bu öğretmen adayları yeni durum belirleme yöntemlerinin ele 

aldığı konuların yaşamla ve öğrencilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı olmasının bu 

yöntemlere olan ilgilerini ve bağlantılı olarak da başarılarını artırdığını 

belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguyu 

desteklemektedir. 

G4:  “…İlgi çekici yaşamla ilişkili konuların olması öğrenmemizi etkiliyor. 
Daha zevkle çalışıyoruz…” 

G16: “…Görsellik benim için çok önemli. İlgi duyduğum konu olması da 
öğrenmeme katkı sağlıyor. Daha çok motive oluyorum. Sıkıcı konular 
yok...”  
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Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde yeni durum 

belirleme yöntemlerinin içeriğinin ilgi çekici olmasının öğrencilerin duyuşsal 

açıdan olumlu kazanımlar elde etmesini sağladığı görülmektedir. Öğrenme 

sürecinde duyuşsal özelliklerin çok etkili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 

öğrencilerin yeni durum belirleme yöntemlerini ilgi çekici ve eğlenceli 

bulmaları öğrenmelerine olumlu yansımaktadır. Bu yöntemlerin ilgi çekici 

olmasında ise içeriklerinin yaşamla bağlantılı olması ve görsel ögelerin yer 

alması etkili olmaktadır. Bu noktada yeni durum belirleme yöntemlerinin ilgi 

çekici olması ile yaparak öğrenmeye olanak tanıması ve yaşamla bağlantılı 

olması arasında bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir.  

Öğretmen adayları yeni durum belirleme yöntemlerinden biri olan 

performans görevleriyle ilgili görüşlerinde, performans görevlerinin içeriklerinin 

yaşamla bağlantılı ve ilgi çekici olması gerektiğini ancak kendilerine verilen 

performans görevlerinin bu özellikleri taşımadığını vurgulamışlardır. Bu durum 

bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının sayısının az olmasının bir 

nedeni olarak düşünülebilir. 

Stres ve Sınav Kaygısı İçermediği İçin Yeni Durum Belirleme 
Yöntemlerinin Öğrenmelerine Daha Çok Katkı Sağlayacağını 
Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları bir durum belirleme 

yönteminin öğrencide yarattığı stres ve kaygının öğrenme süreci üzerinde 

etkili olduğunu düşünmektedirler. Bu öğretmen adaylarının etkili öğrenme ile 

sınav kaygısı arasında bir ilişki kurdukları ifade edilebilir. Öğretmen adayları 

yeni durum belirleme yöntemlerinin yapısı ve uygulama süreci gereği 

öğrencide stres veya sıkıntı yaratmadığını ve bu nedenle öğrenmelerine daha 

çok katkı sağladığını belirtmişlerdir. Aşağıdaki öğretmen adaylarının görüşleri 

bu bulguyu desteklemektedir. 

G10: “…Sınavlarda stres yaşıyorum. Çok iyi bildiğim arkadaşlarıma 
anlattığım konuları bile karıştırabiliyorum. Sınav kaygım var. Çok fazla 
var.  Bu yöntemlerde sınav kaygım azalıyor bu da başarımın 
yükselmesinde etkili…”  
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G6: “…Sınav kaygısının olmaması stresimi azaltıyor ve hem daha istekli 
hem de zevkli çalışıyorum. Doğal olarak bu da öğrenme sürecime olumlu 
yansıyor...”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlarda klasik sınavlarda stres 

yaşadıklarını, yeni durum belirleme yöntemlerinin bu kaygıyı içermediği için 

öğrenmelerini daha zevkli hale getirdiği ve bunun öğrenmelerine olumlu 

yansıdığını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının diğer görüşme sorularına 

verdikleri yanıtlarda ise, klasik durum belirleme yöntemlerinin öğrencide not 

ve başarı kaygısı yarattığını, yeni durum belirleme yöntemlerinin ise uzun 

zamana yayıldığı ve değerlendirme ölçütlerinin belirli olduğu için bu kaygıları 

azalttığını belirtmişlerdir. Bu noktada öğretmen adaylarının görüşmenin farklı 

zamanlarında farklı sorulara verdikleri yanıtların birbirini desteklediği 

görülmektedir. 

Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Daha Çok Katkı 
Sağlamasının Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde klasik durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha 

çok katkı sağladığını belirten öğretmen adaylarının, bu düşüncelerinin 

nedenlerine ilişkin görüşleri sunulmuştur. Çizelge 25’te öğretmen adaylarının 

bu düşüncelerinin nedenlerine ilişkin sayıları sunulmuştur. 

Çizelge 25. Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Daha 
Çok Katkı Sağlamasının Nedenlerine İlişkin Görüşlerin 
Dağılımı 

Klasik Durum Belirleme Yöntemlerinin Öğrenmeye Daha Çok 
Katkı Sağlamasının Nedenleri Sayı 

Daha çok ders çalışma gerektirmesi 3 

Çizelge 25’te görüldüğü gibi klasik durum belirleme yöntemlerinin 

öğrenmelerine daha çok katkı getirdiğini düşünen öğretmen adaylarının 

tamamı buna neden olarak bu yöntemlerin daha çok ders çalıştırma 

gerektirmesini göstermişlerdir. Aşağıda öğretmen adaylarının görüşleri 

ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
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Daha Çok Ders Çalışma Gerektirdiği İçin Klasik Durum Belirleme 
Yöntemlerinin Öğrenmelerine Daha Çok Katkı Sağlayacağını 
Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının öğrenme olgusunu çok 

ders çalışma ve mevcut bilgilerin olduğu gibi tekrar edilmesiyle 

ilişkilendirdikleri ifade edilebilir. Bu öğretmen adayları klasik durum belirleme 

yöntemleriyle daha çok bilgi öğrendiklerini ve bu yöntemlerin daha çok ders 

çalışma gerektirdiğini vurgulamışlardır. Aşağıda öğretmen adaylarının örnek 

yanıtları sunulmuştur. 

G5: “…Geleneksel yöntemlerle daha iyi öğreniyorum. Daha çok bilgi 
ediniyorum. Daha çok çalışma gerektiriyor…”  

G12: “…Öğrenme açısından bakarsak çoktan seçmelide doğru yanlışı 
ayırt edebiliyoruz daha çok sözel sorular için geçerli. Ne olabilir daha 
öğretici aslında? Doğru yanlış. Şöyle soru tipleri ile karşılaşıyorduk. Doğru 
mu yanlış mı yanlışsa doğrusu ne. Bu tür soruların öğretici olduğunu 
düşünüyorum. Daha çok ders çalışma gerekliliği hissettiriyor öğrenciye 
Daha çok akılda aklıyor böylece...”  

Öğretmen adayları verdikleri yanıtlarda bazı bilgilerin akılda kalacak 

şekilde öğrenilmesi gerektiğini ve çok çalışma gerektiren klasik durum 

belirleme yöntemlerinin bunların öğrenmesine katkı sağladığını 

vurgulamışlardır. Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları öğrenme 

olgusunu mevcut bilgilerin olduğu gibi kullanılması ya da hatırlanmasıyla 

ilişkilendirmişlerdir. Bu nedenle bu düzeydeki davranışların ölçülmesinde 

kullanılan ve bu yönde çalışma gerektiren klasik durum belirleme 

yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı sağladığını düşünmektedirler. 

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok 

katkı getirdiğini düşündükleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının bunun 

nedenlerine ilişkin görüşlerinde ise öncelikli olarak yeni durum belirleme 

yöntemlerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmeye katkı sağlaması üzerine 

vurgu yapmışlardır. Rynolds, Livingston ve Wilson (2005) yeni durum 

belirleme yöntemlerinin, klasik durum belirleme yöntemlerine göre en çarpıcı 

farklılığının gerçek yaşam durumlarıyla ilişkili olduğunu belirtmiştir.  
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Öğretmen adayları ayrıca değerlendirme sürecinde ölçütlerinin belirli 

olmasının da yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine katkı 

sağlamasının nedeni olarak göstermişlerdir. Andrade (1999) dereceli 

puanlama anahtarlarının öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağladığını ve 

öğrencilerin dereceli puanlama anahtarlarıyla kendi öğrenmelerine ilişkin 

algılarının artacağını belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerinin 

öğrenmelerine katkı sağlamasının nedeni olarak içeriğinin ilgi çekici olmasını 

ve stres ve sınav kaygısı içermemesini de göstermişlerdir. Bartam ve Carol 

(2010) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında katılımcıların sınav 

kaygısı ve stres içermediği için yeni durum belirleme yöntemlerini tercih ettiği 

sonucuna ulaşmıştır. 

Belirtilen bu gerekçelerin de kendi aralarında ilişkiye sahip olduğu 

düşünülebilir. Yeni durum belirleme yöntemlerinin yaşam durumlarıyla ilişkili 

olması ilgi çekici olmasını, ilgi çekici ve değerlendirme ölçütlerinin belirli 

olması stres ve sınav kaygısı içermemesini etkileyebilir. Öğretmen adaylarının 

görüşme sürecinde diğer sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise bu 

değişkenlerin hepsini etkileyen dış değişkenin öğrenme sürecine ilişkin bakış 

açıları olduğu ifade edilebilir. Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları 

öğrenme sürecine ilişkin derin bir algıya sahiptirler ve öğrenme olgusunu 

mevcut bilgilerin farklı yaşam durumlarında aktarma ile ilişkilendirmektedirler. 

Klasik durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı 

sağladığını belirten öğretmen adayları ise buna neden olarak bu yöntemlerin 

daha çok çalışma gerektirmesini vurgulamışlardır. Bu öğretmen adaylarının 

ise öğrenme olgusunu mevcut bilgilerin benzer durumlarda kullanılması ile 

ilişkilendirdiği ifade edilebilir. Bu bağlamda bu yöndeki öğrenmelerine katkı 

sağlayacak klasik durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine katkı 

sağladığını düşünmektedirler. 
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Öğretmen Adaylarının Performans Görevi İle 
Değerlendirilmelerinin Başarılarına Etkisine İlişkin Görüşleri 

Altıncı araştırma sorusu çerçevesinde katılımcılara aşağıdaki soru 

yöneltilmiş, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaşılır duruma 

getirebilmek için sondalar kullanılmıştır.  

Görüşme Sorusu  

Bir dersteki başarınız yalnızca performans görevleri ile değerlendirilse 

bu dersteki başarınız nasıl etkilenir? 

Bu süreçte görüşme ile toplanan veriler kodlanmış ve alt temalara 

ayrılmıştır. Daha sonra veriler gruplandırılarak her temaya ilişkin sayılar 

belirlenmiştir ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Görüşme verilerinin 

çözümlenmesinde kullanılan kod ve temalar Şekil 4’te verilmiştir. 
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olarak isimlendirilen dört alt tema belirlenmiştir. “Etkilenmez” teması altında bir 

alt tema belirlenmemiştir. 

 İleriki bölümlerde bu tema ve alt temalar bağlamında elde edilen 

bulgular sırasıyla sunulmuştur. 

Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Başarıya Etkisine İlişkin 
Görüşler 

Bu bölümde “Bir dersteki başarınız yalnızca performans görevleri ile 

değerlendirilse bu dersteki başarınız nasıl etkilenir?” sorusuna verilen 

yanıtlara ilişkin belirlenen temalar ve bu temalara ilişkin elde edilen bulgular 

sunulmuştur. Çizelge 26’da görüşme yapılan 16 öğretmen adayının ilgili 

soruya verdikleri yanıtlara göre performans görevi ile değerlendirilmenin 

başarılarına etkisine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin sayıları verilmiştir. 

Çizelge  26. Öğretmen Adaylarının Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Başarılarına Etkisine İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı 

Bir dersteki başarınız performans görevleri ile 
belirlenirse bu dersteki başarınız nasıl etkilenir? Sayı Görüşme Yapılan 

Katılımcılar 

Olumlu Etkilenir 8 
G1, G5, G7, G10, 
G11, G13 G14, G16 

Olumsuz Etkilenir 7 
G2, G3, G4, G6, G8, 
G12, G15 

Etkilenmez 1 G9 
Toplam 16  

Çizelge 26’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının 8’i bir performans 

görevi ile değerlendirildiklerinde başarılarının olumlu yönde etkileneceğini, 7’si 

ise olumsuz yönde etkileneceğini belirtmiştir. Bir öğretmen adayı ise böyle bir 

durumda başarısının olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmeyeceğini 

belirtmiştir. Görüşü alınan öğretmen adaylarının yarısından fazlasının böyle 

bir durumun başarılarını arttığını yine yarısına yakın bir kısmının ise 

başarılarını düşürdüğünü düşündükleri görülmektedir. Elde edilen bu bulgu 

performans görevlerinin öğrencilerin başarılarında etkili bir değişken olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu noktada öğretmen adaylarının böyle 

düşünmelerinde etkili olan etmenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır.  
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Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Başarıyı Olumlu Etkilemesinin 
Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde performans görevleri ile değerlendirilmenin başarılarını 

olumlu yönde etkileyeceğini belirten öğretmen adaylarının bunun nedenlerine 

ilişkin görüşleri sunulmuştur. Çizelge 27’de bu yönde görüş belirten öğretmen 

adaylarının bunun nedenlerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlere ilişkin sayıları 

verilmiştir. 

Çizelge 27.Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Başarılarını 
Olumlu Etkilediğini Belirten Öğretmen Adaylarının, Bu 
Durumun Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Performans görevlerinin başarıyı olumlu 
etkilemesinin nedenleri Sayı Görüşme Yapılan 

Katılımcılar 
Araştırmaya Yönlendirmesi 5 G7, G11, G13 G14, G16 
Sınav Kaygısının Olmaması 2 G1, G10 
Bireysel Yetenekler 1 G5 
Toplam 8  

Çizelge  27 incelendiğinde performans görevlerinin başarılarını olumlu 

yönde etkilediğini belirten öğretmen adaylarının 5’inin buna neden olarak 

performans görevlerinin öğrenciyi araştırmaya ve çalışmaya sevk ettiğini 

belirttiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 2 öğretmen adayı performans 

görevlerinin sınav kaygısı ve stres içermediği için 1 öğretmen adayı ise 

bireysel yeteneklerinden dolayı (yaratıcı olma) performans görevleri ile 

değerlendirilmenin başarılarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir.  

Performans Görevlerinin Öğrenciyi Araştırmaya ve Çalışmaya 
Sevk Ettiği İçin Başarılarını Artırdığını Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri 

Bir dersteki başarılarının performans görevleri ile değerlendirildiğine, 

performans görevlerinin kendilerini araştırmaya ve çalışmaya sevk ettirdiği için 

başarılarını olumlu yönde etkilediğini belirten öğretmen adaylarının daha çok 

öğrenme odaklı oldukları ifade edilebilir. Bu katılımcılar başarılı olma olgusunu 

araştırma yapma ve daha çok çalışma ile ilişkilendirmişlerdir. Ayrıca bu 

görüşmecilerin değerlendirmeyi öğrenmelerine katkı sağlayacak bir süreç 

olarak da gördükleri ifade edilebilir. Bu bulgu performans görevlerinin sadece 
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bir değerlendirme yöntemi değil aynı zamanda bir öğretim yöntemi olduğunu 

belirten görüşlerle örtüşmektedir (Kutlu ve diğerleri, 2008). Öğretmen 

adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G7: “…Nedeni ben daha çok bölümümün günlük hayatla ilişkili olan 
şeylerine daha yatkınım. Araştırma yapmamı gerektiriyor. Araştırma 
yapmayı çok seviyorum. Araştırma yaptığım zaman daha iyi öğreniyorum. 
Araştırdığım şeyi başkalarına sunmayı seviyorum. Performans 
ödevlerinde projelerde daha başarılı olduğumu düşünüyorum...” 

G11: “…Yani şöyle söyleyeyim. Performans ödevleri daha çok araştırma 
yapmamı sağlıyor daha çok yönlendirmelerde bulunuyor. Ben açıkçası 
yapmak zorunda olduğum için değil artık keyif verdiği için yapıyorum. Bu 
şekilde öğrenmem daha sağlıklı oluyor. O yüzden başarımı artırdığını 
düşünüyorum…”  

G14: “…Kesinlikle etkili. Çünkü çalışmaya ve araştırmaya sevk ediyor bir 
şey sunuyorsan karşıdakine onlarca kişiye bir şeyler sunmak zorundasın. 
Kitleye sunum yapmadan önce nasıl çalışıyorsan aynı şekilde bir şeylerin 
hazır olması gerekiyor. Orda kekelemen doğru olmaz sorulan sorulara 
tam olarak doğru cevap vermen gerek. Çalışmaya yönlendiriyor. Başarıyı 
artırıyor...”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde performans 

görevlerinin yaşam durumları ile bağlantılı olması, araştırma yapmalarını 

sağlaması ve motivasyonlarını artırmasını vurguladıkları görülmektedir. Bu 

özellikler öğrenci başarısını etkileyen değişkenlerdir. Bu noktada performans 

görevlerinin bu özellikleri içermesi öğrenci başarısını olumlu olarak 

etkilemektedir. 

Performans Görevlerinin Sınav Kaygısı ve Stres İçermediği İçin 
Başarılarını Artırdığını Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bir dersteki başarılarının performans görevleri ile değerlendirildiğine, 

performans görevlerinin sınav kaygısı içermediği için başarılarını olumlu 

yönde etkilediğini belirten öğretmen adaylarının başarı olgusu ile stres ve 

sınav kaygısı arasında bir ilişki kurdukları ifade edilebilir. Bu öğrenciler 

performans görevlerinin uygulanış biçimini vurgulayrak bu sürecin sınav 

kaygılarını ve streslerini azalttığını ve bu sayede başarılarının diğer durum 

belirleme yöntemlerine göre arttığını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

aşağıdaki görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 
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G1: “…Mesela yazılı sınavlarda çok başarılı olamıyorum çünkü stres 
yaşıyorum, sınav kaygım oluyor o yüzden orada kendimi net 
gösteremiyorum ama mesela sözel ifadem kimi zaman çok güçlü oluyor 
ona göre yer yer değişiyor. Performans sürecinde daha başarılı olacağımı 
düşünüyorum. Çünkü sınav kaygısı az…”  

G10: “…Sınavlarda stres yaşıyorum. Çok iyi bildiğim arkadaşlarıma 
anlattığım konuları bile karıştırabiliyorum. Sınav kaygım var. Çok fazla 
var. Bu yöntemlerde sınav kaygım azalıyor bu da başarımın 
yükselmesinde etkili...”  

Performans görevlerinin uzun bir sürece yayılması, bu süreçte 

öğrencilerin öğretmenleri dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan 

yararlanabilmeleri, başarılarının hangi ölçütlere göre ve nasıl 

değerlendirileceğini bilmeleri ve değerlendirme sürecine bizzat kendilerinin de 

dâhil olması bu durumda etkili olan etmenler arasında sayılabilir. 

Öğretmen adaylarının hangi durum belirleme yönteminin öğrenmelerine 

daha çok katkı getirdiğinin sorulduğu başka bir soruya verdikleri yanıtlarda da 

yeni durum belirleme yöntemlerinin sınav kaygısı ve stres içermediği için 

öğrenmelerine daha çok katkı sağladığını belirtmişlerdir. Aşağıdaki bir 

öğretmen adayının örnek yanıtı verilmiştir. 

G6: “…Sınav kaygısının olmaması stresimi azaltıyor ve hem daha istekli 
hem de zevkli çalışıyorum. Doğal olarak bu da öğrenme sürecime olumlu 
yansıyor..”.  

Sahip Olduğu Bireysel Yeteneklerden Dolayı Performans 
Görevlerinin Başarısını Artırdığını Belirten Öğretmen Adayının 
Görüşü 

Bir görüşmeci ise performans görevlerinde başarısının olumlu 

etkilenmesine gerekçe olarak bireysel yeteneklerini göstermiştir. Performans 

görevlerinin etkin olarak yerine getirilmesinde öğrenci donanımı ve 

öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini kullanma düzeyleri etkilidir. Tek 

doğru yanıtı olmayan ve tek bir kaynaktan faydalanarak yapılabilecek yapıda 

olmayan bu görevler öğrencilerin çok yönlü düşünerek özgün yanıtlar ve 

ürünler ortaya koymalarını gerektirmektedir. Bu öğretmen adayı sahip olduğu 

yeteneklerinin performans görevlerini daha nitelikli yapmasını ve böylece 
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başarısının arttığını vurgulamıştır. Aşağıda öğretmen adayının bu bulguları 

destekleyen görüşleri verilmiştir. 

G5: “…Biraz önce de dediğim gibi yaratıcılık gerektiren ödevlerde 
kendime güveniyorum. Ama sadece öyle olmasını istemezdim. Başarım 
artardı ama yoruculuğundan öte değerlendirme sanki çok adaletli değilmiş 
gibi geliyor...”  

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayının verdiği yanıta bakıldığında 

bireysel yetenek olarak yaratıcılık olgusunun vurgulandığı görülmektedir.  

Öğretmen adayı bazı durumlarda değerlendirmenin adil olmadığını da 

belirtmiştir. Görüşülen katılımcılar bu durumun başarısını olumsuz 

etkilendiğine ilişkin bir söylemde bulunmamıştır. Öğretmen adayları farklı 

sorulara verdikleri yanıtlarda bu konuyla ilgili görüşlerini belirtmişlerdir. Bazı 

öğretmen adayları performans görevlerinin olumsuz yanı olarak 

değerlendirilmesindeki öznelliği vurgularken, bazı öğretmen adayları ise 

değerlendirme ölçütleri kullanıldığı için etkin geribildirim aldıklarını ve 

çalışmalarını yönlendirebildiklerini belirtmişlerdir. Bu noktada performans 

görevlerinin uygulama biçimi ve uygulayan öğretmenin davranış ve tutumları 

öğretmen adaylarının görüşlerini etkileyen bir unsur olarak düşünülebilir. 

Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Başarıyı Olumsuz 
Etkilemesinin Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde performans görevleri ile değerlendirilmenin başarılarını 

olumsuz yönde etkileyeceğini belirten öğretmen adaylarının bunun 

nedenlerine ilişkin görüşleri sunulmuştur. Çizelge 28’de bu yönde görüş 

bildiren öğretmen adaylarının bunun nedenlerine ilişkin görüşleri ve bu 

görüşlere ilişkin sayıları verilmiştir. 
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Çizelge 28: Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Başarılarını 
Olumsuz Etkilediğini Belirten Öğretmen Adaylarının, Bu 
Durumun Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Performans görevlerinin başarıyı olumsuz 
etkilemesinin nedenleri Sayı 

Görüşme 
Yapılan 

Katılımcılar
Deneyim eksikliği 3 G3, G4, G6 
Uygulamanın zaman alıcı olması 2 G2, G8 
Bireysel yeteneklerin etkisi 1 G12, 
Uygulama Biçimi 1 G15 
Toplam  7  

Çizelge 28 incelendiğinde performans görevlerinin başarılarını olumsuz 

yönde etkilediğini belirten öğretmen adaylarının 3’ünün buna neden olarak bu 

tür uygulamalara karşı deneyim eksikliklerinin olmasını belirtmiştir. 2 

öğretmen adayı ise performans görevlerinin uygulamasının çok fazla zaman 

aldığı için başarılarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Bunun yanı 

sıra 1 öğretmen adayı bu duruma neden olarak performans görevlerini 

başarılı bir şekilde yapmak için bazı bireysel yeteneklere sahip olunması 

gerektiğini ve kendisinin yeterli yeteneğe sahip olmadığını vurgulamıştır. Yine 

1 öğretmen adayı ise performans görevlerinin uygulama biçiminin başarısını 

olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Aşağıda öğretmen adaylarının 

verdikleri örnek yanıtlar sunulmuştur. 

Deneyim Eksikliğinden Dolayı Performans Görevlerinin 
Başarılarını Düşürdüğünü Belirten Öğretmen Adaylarının 
Görüşleri 

Deneyim eksikleri olduğu için performans görevlerinin başarılarını 

olumsuz yönde etkilediğini belirten katılımcılar performans görevlerinde 

başarılı olmak için deneyimin önemli olduğunu düşünmektedirler. Bu noktada 

katılımcılar kendilerinin ortaöğretimde olduğu dönemlerde bu uygulamaların 

olmadığını, bu uygulamalarla üniversitede tanıştıklarını vurgulamışlardır. 

Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G3: “…Olumsuz etkilenir deneyim eksikliği. Üniversiteden önce 
uygulanmamıştı hiç. Deneyim oldukça daha güzel olabilir…”   
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G4: “…Notum düşebilir ama bence daha yararlı. Çoktan seçmelide de 
daha yüksek not alırım projeye göre ama projede daha çok öğreneceğimi 
düşünüyorum. Bunun nedeni uygulamaya ilişkin deneyimizin eksik olması 
daha önce uygulamamış olmamız gösterilebilir...”  

G6: “…Başarımı olumsuz etkiler. Tecrübem yok önceden hiç yapılmadığı 
için. Ortaokul lisedeyken yoktu. Üniversitede tanıştık. Kişilik itibarıyla de 
çok düzenli değilimdir. En mükemmelini değil bana yeterli olanı 
yaparım…”  

Öğretmen adaylarının yanıtlarında dikkat çeken başka noktalar da 

mevcuttur. Örneğin 4 numaralı görüşmecinin performans görevi ve projelerde 

notunun çoktan seçmeli teste göre düştüğünü ancak bu yöntemlerle daha iyi 

öğrendiğini vurgulamıştır. Bu öğretmen adayının başarı olgusunu daha çok 

not ile ilişkilendirdiği söylenebilir. Öğretmen adayları kendilerine yöneltilen 

diğer bir soruda yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine katkı 

getirdiğini vurgulamışlardır. 

3 numaralı katılımcı ise bu yöntemlerde deneyim kazandıkça 

başarılarının artabileceğini düşünmesi önemli bir noktadır. Bu bağlamda 

okullarımızda ilköğretim düzeyinde bu uygulamaların yapılıyor olması ileride 

bu sorunu giderici bir etmen olarak düşünülebilir. 

Zaman Alıcı Olduğu İçin Performans Görevlerinin Başarılarını 
Düşürdüğünü Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Zaman alıcı olduğu için performans görevlerinin başarılarını olumsuz 

etkilediğini belirten öğretmen adaylarının değerlendirme sürecinde öğrenmeye 

değil daha çok nota odaklandıkları söylenebilir. Bu katılımcılar için kısa süre 

içerisinde başarılarının belirlenip notlarını öğrenme isteği ön plandadır. Bu 

yönde görüş bildiren öğretmen adayları performans görevinin yapılma 

sürecinde sıkıldıklarını ve bunun sonucunda da başarılarının olumsuz yönde 

etkilendiklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki öğretmen adaylarının görüşleri bu 

bulguları desteklemektedir. 

G2: “…Uzun süre aldığı için sıkılıyorum. Bu benim başarımı olumsuz 
etkiliyor…”  
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G8: “…Ya onlar açıkçası çok zaman alan yöntemler. Az önce dediğim gibi 
eğer grupla verilen şeylerse daha sıkıntılı oluyor ne bileyim grup 
arkadaşıyla uyum sağlama sorunları olabiliyor. Ve çok zaman  aldığı için 
beni sıkabiliyor o ödevler. Benim genelde çoktan seçmeli ve klasik 
sınavlarda daha yüksek puanım oluyor çünkü kısa bir zamanda kendi 
kendime çalışarak daha iyi bir sonuç elde edebiliyorum...”  

Bazı öğretmen adaylarının performans görevlerinin uzun sürece 

yayıldığı, bu sayede sınav kaygısını düşürdüğü ve başarılarını artırdığını 

belirtirken bazılarının ise aynı nedenden dolayı sıkıldığı ve başarısının 

olumsuz etkilediğini belirtmesi dikkat çekici bir noktadır. Bu bulgu bu süreçte 

etkili olabilecek başka değişkenlerin de varlığını düşündürmektedir. Bu 

noktada öğretmen adaylarının öğrenme ve değerlendirme sürecine bakış 

açıları, değerlendirme sürecini öğrenme sürecinin bir parçası olarak görüp 

görmemeleri etkili olabilecek değişkenler arasında düşünülebilir. 

Sahip Olmadığı Bireysel Yeteneklerden Dolayı Performans Görevlerinin 
Başarısını Düşürdüğünü Belirten Öğretmen Adayının Görüşü 

Bazı bireysel yeteneklere sahip olmadığı için performans görevinde 

başarısının düştüğünü görüşünde olan öğretmen adayının proje ve 

performans görevlerinin el becerisi ve yaratıcılık gibi bazı yetenekleri 

gerektirdiği görüşündedir. Bu öğretmen adayı kendisinin bu yeteneklere sahip 

olmadığını ve bu neden dolayı performans görevleri ile değerlendirilmenin 

başarısını düşürdüğünü belirtmiştir. Aşağıda öğretmen adayının bu bulguları 

destekleyen görüşleri verilmiştir. 

G12: “…Bence çok kötü bir şey. Çünkü gerekli mi gereksiz midir orasını 
bilmiyorum ama benim için kötü. Neden kötü genelde projeler biraz el 
becerisi ve yaratıcılık filan gerektiriyor. Ben o dersi aslında seviyor dinliyor 
ve çalışıyor olabilirim ama benden  öğretmen 1-2 ödev istiyor ve bununla 
değerlendiriyorsa beni, başarısız bir sonuç elde ederim. Eğer yaratıcı ve 
yetenekli bir insan değilsem...”  

Performans görevlerinin etkin ve doğru yapılması bazı öğrenci 

donanımlarını gerektirir. Öğrenci donanımları ise ya öğretmen tarafından 

uygulama öncesinde öğrencilere kazandırılır ya da performans görevi 

sürecinde verilen yönergeler ile kazandırılmaya çalışılır. Performans 

görevlerini yapmak öğrencilerin mutlaka yaratıcı olmasını gerektirmez aksine 



125 
 

içeriğine göre yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme gibi 

yeteneklerinin gelişimine katkı sağlar. Performans görevine ait dereceli 

puanlama anahtarında bulunan ölçütler çalışmanın hangi boyutlara göre 

değerlendirileceğini içerir. Bir performans görevinin yapımı belli miktarda 

yaratıcılık gerektirse bile dereceli puanlama anahtarında bu boyut ele 

alınmayarak bu yeteneğe sahip olmayan öğrencilerin düşük not alması 

engellenebilir. Doğru hazırlanmış ve uygulanmış bir performans görevinde 

öğrencilerin bu tip sıkıntılar yaşaması olası değildir. Bu bağlamda bu yönde 

görüş bildiren öğretmen adayının performans görevinde başarısının 

düşmesinin nedeni yaratıcı olmaması değil performans görevinin doğru 

hazırlanıp uygulanmamış olması olduğu düşünülebilir.  

Uygulama Biçiminden Dolayı Performans Görevlerinin Başarısını 
Düşürdüğünü Belirten Öğretmen Adayının Görüşü 

Uygulama biçiminden dolayı performans görevleri ile 

değerlendirildiğinde başarısının düşeceğini belirten öğretmen adayı 

performans görevinde çalışmayı yapmak için gerekli bilgilerin ve alt yapının 

verilmediğini ve her şeyin öğrencilere bırakıldığını vurgulamıştır. Aşağıda 

öğretmen adayının bu bulguları destekleyen görüşleri verilmiştir. 

G15: “…Az önce de söylediğim gibi eğer dersin hocası bana gerekli bilgiyi 
veriyorsa ben proje almayı yeğlerim ama gerekli bilgiyi vermiyor ve her 
şeyi bana bırakıyorsa sıkıntılı oluyor çünkü bir dersten bahsetmiyoruz. 
Bunun gibi 2-3 ders var. Öğretmen projede alt yapı vermezse başarım 
diğer türlerde daha fazla olur...”  

Bir yöntem ne kadar iyi olursa olsun doğru ve yerinde uygulanmadığı 

zaman olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. İyi bir öğretici performans görevi 

vermeden önce ya da performans görevinin yapılma sürecinde çalışma için 

gerekli donanımı öğrencilere kazandıracak etkinlikleri planlamalıdır.   

Öğretmen adayları performans görevlerinin olumsuz yönlerine ilişkin 

sorulan başka bir soruda da performans görevinin uygulanma sürecindeki 

öğretmenlerin tutum ve davranışlarının uygun olmadığını vurgulamış ve 

öğretmenlerin performans görevi öncesinde öğrencilere gerekli bilgileri 
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vermesinin ve etkin geribildirim vermesinin bu sorunları aşmada önemli rol 

oynayacağını belirtmişlerdir. 

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında görüşme yapılan 

öğretmen adaylarının bir kısmının performans görevleri ile değerlendirilmenin 

başarılarını artırdığını düşündüğü görülmektedir. Bunun nedenlerine 

bakıldığında ise performans görevlerinin öğrencileri araştırmaya ve çalışmaya 

sevk etmesinin en çok vurgulanan etmen olduğu görülmektedir. Bu bulgu 

öğretmen adaylarının performans görevlerini sadece değerlendirme amaçlı 

değil aynı zamanda öğrenmelerine de katkı sağlayacak bir yöntem olarak 

algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen adaylarının görüşme sürecinde 

diğer sorulara verdikleri yanıtlarda da yeni durum belirleme yöntemlerinin 

öğrenciyi araştırmaya ve çalışmaya yönlendirdiği için öğrenmeye katkı 

sağladığı vurgulanmıştır. Popham (2005) performans görevlerinin öğretim ve 

durum belirleme süreçlerini birbirine yakınlaştırdığını ve öğrenci başarısının 

belirlenmesinin yanı sıra gelişimine de katkı sağladığını belirtmiştir. 

 Üzerinde durulan diğer nedenlere bakıldığında ise performans 

görevlerinin uzun bir zamana yayılarak öğrencilerde sınav kaygısı 

oluşturmaması ve sahip olunan bazı bireysel yetenekler gelmektedir.  

Birenbaum (1997) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalışmada üst 

düzey zihinsel süreçleri ölçen soru yapılarını tercih eden öğrencilerin sınav 

kaygılarının düşük olduğunu ve bu iki değişken arasında negatif ilişki 

olduğunu belirlemiştir. 

Performans görevlerinin başarılarını olumsuz etkilediğini belirten 

öğretmen adaylarının buna ilişkin gösterdikleri nedenlere bakıldığında ise 

uygulamalara ilişkin deneyim eksikliği ve uygulamaların çok fazla zaman 

alması öncelikli olarak dikkat çekmektedir. Bu bulguya gerekçe olarak 

ortaöğretimde yeni durum belirleme yöntemlerinin uygulanmamış olması ve 

öğrencilerin bu durum belirleme yöntemleriyle üniversitede karşılaşmaları 

gösterilebilir.   

Sınıf öğretmenleri üzerinde yapılan benzer bir çalışmada katılımcıların 

henüz deneyim sahibi olmadıkları durum belirleme yöntemlerine ilişkin 



127 
 

olumsuz görüş bildirdiği ve bu yöntemleri tercih etmediği belirlenmiştir. Ancak 

öğretmen adaylarının bu durum belirleme yöntemlerine ilişkin deneyimleri 

arttıkça olumsuz görüşlerinin azaldığı ve bu durum belirleme yöntemlerini 

daha çok tercih etmeye başladıkları gözlenmiştir (Struyven ve diğerleri, 2008).  

Dikkat çeken diğer bir bulgu ise bir öğretmen adayının yaratıcı olmadığı 

için performans görevlerinde başarılı olmadığını belirtmesidir. Aynı şekilde 

başka bir öğretmen adayı ise yaratıcı olduğu için performans görevlerinde 

başarılı olduğu belirtmektedir. Bu bulgu performans görevlerinde öğrenci 

donanımının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle performans görevlerinin 

verilmeden gerekli öğrenci donanımının sağlanması yerinde olacaktır. Diğer 

bir öğretmen adayı ise performans görevinin başarısını olumsuz etkilemesine 

neden olarak öğretmenlerinin uygulama öncesinde gerekli bilgileri 

vermemesini göstermektedir. Bu bulgu öğrencinin performans görevini 

yapmak için yeterli donanıma sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

noktada öğretmenler performans görevi verilmeden önce öğrenci donanımını 

sağlamalı veya verildikten sonra öğrenci donanımını sağlayacak ve öğrenciye 

yol gösterecek etkinlikleri gerçekleştirmelidir. Kutlu (2006) performans 

görevlerinin etkin uygulanmasında öğretmen donanımının yanı sıra öğrenci 

donanımının da önemli rol oynadığını belirtmiştir. 

Bir öğretmen adayı ise performans görevleri ile değerlendirilmenin 

başarısını olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilemeyeceğini belirtmiştir. Bu 

öğretmen adayının değerlendirme sürecine ilişkin stratejik bir yaklaşım 

benimsediği ifade edilebilir. Öğretmen adayının diğer sorulara verdikleri 

yanıtlar bu soruya verdiği yanıtlarla tutarlılık içermemektedir. 
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Öğretmen Adaylarının Performans Görevlerinin Olumlu ve 
Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşleri 

Yedinci araştırma sorusu çerçevesinde katılımcılara aşağıdaki soru 

yöneltilmiş, daha ayrıntılı veri elde edebilmek ve soruyu anlaşılır duruma 

getirebilmek için gerekli durumlarda sondalar kullanılmıştır.  

Görüşme Sorusu 

Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumlu ve olumsuz yönleri 

nelerdir? 

Yedinci araştırma sorusuna verilen yanıtlar iki bölümde incelenmiştir.  

Öncelikle öğretmen adaylarının performans görevleri ile değerlendirilmenin 

olumlu yönlerine ve daha sonra da olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri 

çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Performans Görevlerinin Olumlu Yönleri 

Çalışmada öncelikle performans görevlerinin olumlu yönlerine ilişkin 

toplanan veriler kodlanmış ve temalara ayrılmıştır. Daha sonra veriler 

gruplandırılarak her temaya ilişkin sayılar belirlenmiştir ve elde edilen bulgular 

yorumlanmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde kullanılan kod ve 

temalar Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 5. “Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumlu yönleri 
nelerdir?” sorusuna ilişkin elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde temalar 

Şekil 5’te görüldüğü gibi “Performans görevleri ile değerlendirilmenin 

olumlu yönleri nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar çözümlenirken,  

“Öğrenmeye Katkı Sağlama”, ”Araştırmaya Yönlendirme”, “Değerlendirme 

Sürecinin Etkili Olması”, “Uzun Zamana Yayılması ve Gelişim Sürecinin Takip 

Edilmesi” ve “Üst Düzey Düşünme Becerilerine Katkı Sağlaması” temaları 

kullanılmıştır. 

 İleriki bölümlerde bu temalar bağlamında elde edilen bulgular sırasıyla 

sunulmuştur. 

Performans Görevlerinin Olumlu Yönlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde  “Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumlu 

yönleri nelerdir? sorusuna verilen yanıtlara ilişkin belirlenen temalar ve bu 

temalara ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme yapılan 16 

öğretmen adayının 13’ü bu soruya  yeterli düzeyde yanıt vermiştir. Çizelge 

29’da bu 13 öğretmen adayının ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre 

performans görevi ile değerlendirilmenin olumlu yönlerine ilişkin görüşleri ve 

bu görüşlerin sayıları verilmiştir. Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebildiği 

için bu bölümde yer alan çizelgelerde görüşme yapılan katılımcılar 

“Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Olumlu 

Yönleri Nelerdir?

Öğrenmeye Katkı Sağlama

Araştırmaya Yönlendirme

Uzun Zamana Yayılması ve Gelişim 
Sürecinin Takip Edilmesi

Üst Düzey Düşünme Becerilerine 
Katkı Sağlaması

Değerlendirme Sürecinin Etkili 
Olması
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verilmemiştir. Toplam sayı görüş bildiren kişi sayısını değil bildirilen görüş 

sayısını ifade etmektedir.  

Çizelge  29. Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Olumlu 
Yönlerine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumlu yönleri 
nelerdir? Sayı 

Öğrenmeye Katkı Sağlama 7 
Araştırmaya Yönlendirme 4 
Uzun Zamana Yayılması ve Gelişim Sürecinin Takip Edilmesi 3 
Üst Düzey Düşünme Becerilerine Katkı Sağlaması 3 
Değerlendirme Sürecinin Etkili Olması 2 

Çizelge 33’te görüldüğü gibi görüşme yapılan öğretmen adaylarının 7’si 

performans görevlerinin öğrenmeye katkı sağlamasını olumlu bir yanı olarak 

görmektedir. Bunun yanı sıra performans görevlerinin olumlu yanı olarak, 4 

öğretmen adayı öğrencileri araştırmaya yönlendirdiğini, 3 öğretmen adayı 

uzun bir süreçte yapıldığı için gelişim sürecinin gözlemlenebileceğini, 3 

öğretmen adayı üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiğini ve 2 öğretmen 

adayı değerlendirme sürecinin etkili olduğunu belirtmiştir.  

Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin Olumlu Yönü Olarak 
Öğrenmeye Katkı Sağladığını Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının performans görevlerini 

yalnızca değerlendirme değil aynı zamanda bir öğretim aracı olarak da 

gördükleri, değerlendirmeden daha çok öğrenme odaklı oldukları ifade 

edilebilir. Bu yönde görüş bildiren katılımcılar verdikleri yanıtlarda performans 

görevleri ile daha kalıcı öğrenme sağladıklarını, öğrendiklerini yaşama aktarıp 

deneyim kazandıklarını, yaparak öğrendiklerini ve öğrenmelerinin niteliğinin 

ve derinliğinin arttığını vurgulamışlardır. Aşağıdaki öğretmen adaylarının 

görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G3: “…Performans görevinde sana verilen konuda daha çok bilgi sahibi 
oluyorsun. Daha güzel aktarabiliyorsun bence çok güzel ezber dışı oluyor. 
Öğrenmeye de katkı sağlıyor. Daha nitelikli öğrenme oluyor...” 
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 G4: “…Performans görevleri ve projeler benim açımdan ilerde öğretmenlik 
yaptığım zaman sıkıntı çekmememi, beni derse daha hazır hale getirmemi 
sağlar. Çünkü derse çıktığın zaman tecrübe kazandırır… Bence 
öğretmenin ilerideki kalitesini artırır. Hazır olan öğretmenle hiç bunları 
yapmayan öğretmen adayının arasında çok fazla fark var. İkisinin 
yetiştireceği öğretmen adayları arasında da fark olur. Futboldan örnek 
vereyim çok yetenekli bir oyuncu olabilirsiniz ama sahaya çıkıp oynamak 
ayrı bir şeydir. Deneyim...” 

G16: “…Bence öğrenim açısından en iyileri bunlar. Öğrenmeye de katkı 
sağlıyor. Projelerde öğrenme daha verimli. Kalıcı bir öğrenme 
gerçekleşiyor...”  

Verilen yanıtlarda dikkat çeken bir nokta ise 4 numaralı görüşmecinin 

performans görevlerinin öğrenmeye katkısında öğretmenlik mesleğine ilişkin 

kazanılması gereken donanımlar üzerinde durmasıdır. Bu öğretmen adayı 

öğrenme olgusu ile yaşam becerileri arasında ilişki kurmuştur. Katılımcı 

performans görevi ile öğrendiklerinin yaşama doğrudan aktarılabileceğini ve 

bu yöntemlerle başarıları belirlenen öğretmen adaylarının diğer öğretmen 

adaylarına göre öğretmenlik mesleğinde daha başarılı olacağını vurgulamıştır. 

Bu bağlamda öğretmen yetiştirme ve öğretmen donanımlarına ilişkin yaşanan 

sorunların çözümünde yeni durum belirleme yöntemlerinin doğru ve yerinde 

kullanımı etkili olabilir.  

Bu görüşme kapsamında öğretmen adaylarına hangi durum belirleme 

yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı getirdiğine ilişkin sorulan soruya 

verilen yanıtlar bu bulguları desteklemektedir. Öğretmen adayları performans 

görevlerinin de içinde bulunduğu yeni durum belirleme yöntemlerinin 

öğrenmelerine daha çok katkı sağladığını ve bunun nedeni olarak da 

öğrendikleri bilgileri yaşam durumlarına aktarabilmelerini ve yaparak 

öğrenmelerini göstermişlerdir. Aşağıda bu bulguyu destekleyen örnek bir yanıt 

verilmiştir. 

G13: “…Kesinlikle alternatif yöntemler değerlendirmeden ziyade 
öğrenmeye de katkı sağlıyor. Bir kere öğrenciyi aktif hale getiriyor evde 
oturup da sadece ders çalışmak zorunda kalmıyor kişi. Ben bu yöntemi 
gerçekten seviyorum...”  
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Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin Olumlu Yönü Olarak 
Araştırmaya Yönlendirdiğini Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları bir anlamda performans 

görevlerinin çalışma yöntemlerine etkisini vurgulamışlardır. Performans 

görevlerinin daha çok araştırma yapmalarını sağladığını belirten öğretmen 

adaylarının çoğunluğu aynı zamanda bu yöntemin öğrenmelerine de katkı 

sağladığı yönünde de görüş bildirmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki 

görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G6: “…Kendin araştırdığın için birçok kaynağa bakıyorsun bir şeyler 
yapmaya çalışıyorsun. Aslında en önemli yanı o…”  

G14: “…Öğrencileri biraz daha araştırmaya yönlendiriyor. Mesela klasik 
soru olduğunda açarız biz kitabı çalışırız ama bunlarda daha çok 
araştırmaya dayalı tek bir kaynağa bağlı kalmadan yaparak üreterek 
çıkartılabilecek şeyler. Yani bu şekilde olursa daha iyi...”  

G16: “Bence daha olumlu. Çünkü şöyle bir şey var. İstediğim bir alanda 
araştırma yaparsam daha iyi öğreniyorum. Daha kalıcı olur çünkü 
araştırıyorsun bir hazırlık çalışma aşamasından geçiyor. Onu ifade 
ediyorsun, sunuyorsun.”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında kullanılan durum 

belirleme yöntemlerinin çalışma yöntemlerini etkilediğini ifade edebiliriz. Bu 

çalışmada öğretmen adaylarının değerlendirme tercihlerinde etkili olan 

etmenleri belirlemek amacıyla sorulan diğer bir soruya verilen yanıtlar 

arasında, çalışma yönteminin de geçmesi bu görüşü destekleyen bir bulgudur. 

Ayrıca öğretmen adayları, hangi durum belirleme yönteminin öğrenmelerine 

daha çok katkı sağladığına ilişkin görüşlerinin sorulduğu diğer bir soruda da 

yeni durum belirleme yöntemlerinin araştırmalarına olanak sağladığı için 

öğrenmelerine daha çok katkı sağladığını belirtmişlerdir. Aşağıda bu bulguyu 

destekleyen örnek bir yanıt verilmiştir. 

G16: “…Dediğim gibi araştırıyorsun okuyorsun, yazıyorsun, yeri geliyor 
sözel olarak ifade ediyorsun insanlara aktarıyorsun. Öğrenme sürecini 
etkiliyor. … Yaparak öğrenmem etkili. Görsellik benim için çok önemli...”  
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Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin Olumlu Yönü Olarak Uzun 
Zamana Yayıldığı ve Böylece Gelişim Sürecinin İzlenebildiğini Belirten 
Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

 Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının başarılarının 

belirlenmesinde sonuçtan çok sürece önem verdikleri ifade edilebilir. Bu 

öğretmen adayları soruya verdikleri yanıtlarında performans görevlerinin 

yapımının uzun zamana yayıldığını ve bu sayede sürece ilişkin gözlemlerin 

yapılabildiğini vurgulamışlardır. Aşağıdaki öğretmen adaylarının görüşleri bu 

bulguları desteklemektedir. 

 G1: “…Orda bir öğretim sürecinin birikimini görüyorsunuz. Gelişim 
sürecini izleme imkanı buluyorsunuz. O yönden etkili buluyorum…”  

 G10: “…Geniş bir süreç içinde yaptığım için daha çok sindirebiliyorum...”  

 G8: “…Olumlu yanı zamana yaygın olduğu için sorumluluğunu yerine 
getirdiğinde sonuç alabilmen güzel...”  

Görüşmeciler açık olarak ifade etmeseler bile bu sürecin izlenmesi ile 

performans görevi sonucunda ortaya konan ürünün niteliği arasında bir ilişki 

kurmuşlardır. Başka bir anlatımla bu öğretmen adayları dolaylı olarak süreçte 

verilen geribildirimin önemini vurgulamışlardır. Bu noktada sürecin uzun 

olmasından dolayı sınav kaygısının azalması da etkili bir faktör olarak 

düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında sorulan ve performans görevleri ile 

değerlendirmenin başarıya etkisini belirlemeyi amaçlayan diğer bir soruya 

verilen yanıtlar incelendiğinde performans görevlerinin sınav kaygısını 

azalttığı için  başarıyı artırdığına ilişkin görüşlerin bulunması da dikkat çekici 

bir noktadır. Aşağıda bu bulguyu destekleyen örnek bir yanıt verilmiştir. 

G10: “…Sınavlarda stres yaşıyorum. Çok iyi bildiğim arkadaşlarıma 
anlattığım konuları bile karıştırabiliyorum. Sınav kaygım var. Çok fazla 
var. Bu yöntemlerde sınav kaygım azalıyor bu da başarımın 
yükselmesinde etkili…”  

Öğretmen adayları hangi durum belirleme yönteminin öğrenmelerine 

daha çok katkı sağladığına ilişkin görüşlerinin sorulduğu diğer bir soruda da 

yeni durum belirleme yöntemlerinin stres ve sınav kaygısı içermediği için 

öğrenmelerine daha çok katkı sağladığını belirtmişlerdir. Aşağıda bu bulguyu 

destekleyen örnek bir yanıt verilmiştir. 
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G6: “…Sınav kaygısının olmaması stresimi azaltıyor ve hem daha istekli 
hem de zevkli çalışıyorum. Doğal olarak bu da öğrenme sürecime olumlu 
yansıyor...”  

Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin Olumlu Yönü Olarak Üst 
Düzey Düşünme Becerilerine Katkı Sağladığını Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları performans görevlerinin üst 

düzey düşünme becerilerine olan etkisini vurgulamışlardır. Öğretmen adayları 

verdikleri yanıtlarda performans görevlerinin yaratıcılık gibi yetenekleri 

geliştirdiğini ve olaylara farklı açılardan bakmalarını ve farklı doğrular 

oluşturmalarını sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki 

görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G5: “…Projeler-performans görevleri: Bir tanesi yaratıcılık gerektiriyordu. 
Bir konuyu öğrencilere nasıl hangi materyalle öğretebileceğimizle ilgili. 
Çok güzeldi ben yaratıcılığıma güvenirim. Bu tür şeyleri severim. Bir de 
sanat eğitimi dersinde vardı. Materyallerden de yararlanarak kendi 
zihnimizde yeni bir hayvan yarattık .Çok değişik şeyler  ortaya çıktı. Bu 
yönümüzü geliştirdik…”   

G12: “…Çağdaş eğitime giriyor. Çocuk kendi kendine ürünler çıkartıyor. 
Hocaya bağlı kalmıyorum, hocanın verdiği birebir bilgi belki yanlış. Kendi 
araştırmamla belki doğru bilgiye ulaşacağım. Belki hocanın ufku bile o 
kadar geniş değilken ben hocanın ufkunu genişleteceğim. Yani belli bir 
doğru yanıtla sınırlandırılmıyorum. Çevremle etkileşimim ve 
araştırmalarımla yeni doğrular üretebiliyorum…”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında performans 

görevleri ve projeler ile farklı doğrulara ulaştıklarını ve yaratıcılık gibi üst 

düzey zihinsel becerilerini geliştirdiklerine değindikleri görülmektedir. Bu 

noktada da performans görevleri ile sadece öğrencilerin bazı özelliklere ne 

düzeyde sahip oldukları değil aynı zamanda o özelliklerin gelişmesine katkı 

sağladığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile bu yöntemlerin hem öğretim hem 

de değerlendirme boyutuna sahip olduğu ifade edilebilir. Görüşme sürecinde 

sorulan çeşitli sorularda da öğretmen adayları yeni durum belirleme 

yöntemlerinin öğrenmelerine katkı sağladığını vurgulamışlardır. 
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Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin Olumlu Yönü Olarak 
Değerlendirme Sürecinin Etkili Olduğunu Belirten Öğretmen Adaylarının 
Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adaylarının performans görevlerinin 

değerlendirme sürecindeki farklılıkları vurguladıkları ifade edilebilir.  Öğretmen 

adayları verdikleri yanıtlarda,  performans görevlerinde değerlendirmenin belli 

ölçütlere göre yapıldığını ve bu ölçütlerin öğrencilere performans görevini 

yaparken yol gösterdiğini öz, akran ve grup değerlendirme ile öğrencilerin de 

değerlendirme sürecine katılabildiğini belirmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

aşağıdaki görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 

G1: “…Proje ve performans görevleri ile değerlendirileceğim zamanki 
çalışma sürecim daha etkili. Yapma sürecinde öğretmen bir ölçüt veriyor. 
Ona göre hareket edip proje hazırlıyorsunuz…” 

G11: “…Bence öğrencilik yaşantım boyunca en güzel şeyler bunlar. Öz, 
akran, grup değerlendirme vb… Buna göre değerlendirme yapılması güzel 
çünkü yaparak öğrenmek en iyisi. Daha çok akılda kalıyor. Öyle 
değerlendirilmekte daha güzel oluyor...”   

G1’in verdiği yanıta bakıldığında değerlendirme şeklinin çalışma 

sürecini etkilediğini belirttiği görülmektedir. Bu noktada değerlendirmede 

kullanılan ölçütlerin öğretmen adayını yönlendirdiği, bir anlamda geribildirim 

verdiği ifade edilebilir. Etkili hazırlanmış dereceli puanlama anahtarları 

öğrencilerin çalışma şeklini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle dereceli 

puanlama anahtarlarında bulunan ölçütlerin doğru belirlenmesi ve performans 

tanımlarının ayrıntılı yazılması önem taşımaktadır. Başka bir anlatımla 

kullanılan değerlendirme yolu öğrencilerin çalışma yöntemini etkilediği ifade 

edilebilir. 

G11’in verdiği yanıta bakıldığında ise performans görevlerinde yapılan 

değerlendirmelerin öğrenmeye katkı sağladığını vurguladığı görülmektedir. Bu 

öğretmen adayı aynı zamanda performans görevlerinin yaparak öğrenmeyi 

sağladığını vurgulamıştır. Bu bulgu öğretim ve değerlendirme arasındaki 

ilişkiye dikkat çekmektedir. 4 numaralı öğretmen adayının bu soruya verdiği 

yanıt incelendiğinde yaparak öğrenmeyi ve öğrendiklerinin yaşama 

geçirilmesini vurguladığı görülmektedir.  
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 Ayrıca öğretmen adayları, hangi durum belirleme yönteminin 

öğrenmelerine daha çok katkı sağladığına ilişkin görüşlerinin sorulduğu diğer 

bir soruda da yeni durum belirleme yöntemlerinin değerlendirme sürecinde 

belirli ölçütlerin kullanıldığı için öğrenmelerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Aşağıda bu bulguyu destekleyen örnek bir yanıt verilmiştir. 

G14: “…Değerlendirme ölçütleri olduğu zaman eksik yönlerimizi görüp 
ona göre çalışabiliyoruz...”  

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında görüşme yapılan 

öğretmen adaylarının, performans görevlerinin olumlu yanı olarak en çok 

öğrenmeye katkı sağlamasını vurguladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra 

öğretmen adayları performans görevlerinin öğrencileri araştırmaya 

yönlendirmesi, üst düzey zihinsel süreçlerin gelişimine katkı sağlaması, 

gelişim sürecinin izlenmesine olanak tanıması ve değerlendirme sürecinin 

etkili olması üzerinde durmuşlardır. 

Dikkat çeken bir nokta öğretmen adaylarının performans görevlerinin 

olumlu yönleriyle ilgili belirttiği görüşlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 

öğrenme sürecine ve öğrenci donanımına katkı sağlıyor olmasıdır. 

Performans görevlerinin öğrencileri araştırmaya yöneltmesi, üst düzey zihinsel 

becerilerin gelişimine katkı sağlaması, değerlendirme sürecinin yönlendirici 

olması ve gelişim sürecinin izlenebilmesi dolaylı olarak öğrenme sürecine 

olumlu katkı getirmektedir. 

Performans Görevlerinin Olumsuz Yönleri 

Performans görevlerinin olumsuz yönlerine ilişkin toplanan veriler 

kodlanmış ve temalara ayrılmıştır. Daha sonra veriler gruplandırılarak her 

temaya ilişkin sayılar belirlenmiştir ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Görüşme verilerin çözümlenmesinde kullanılan kod ve temalar Şekil 6’da 

verilmiştir. 
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Şekil 6: “Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumsuz yönleri 

nelerdir?” sorusuna ilişkin elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde kullanılan temalar 

Şekil 6’da görüldüğü gibi “Performans görevleri ile değerlendirilmenin 

olumsuz yönleri nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlar çözümlenirken,  

“Güvenirlik Sorunu”, ”Zaman Sorunu”, “İçerik ve Uygulama Şekli”, “Grup 

çalışmalarındaki adaletsizlik”, “Değerlendirmedeki Öznellik” ve “Öneriler” 

temaları kullanılmıştır. İleriki bölümlerde bu temalar bağlamında elde edilen 

bulgular sırasıyla sunulmuştur. 

Performans Görevlerinin Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler 

Bu bölümde  “Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumsuz 

yönleri nelerdir? sorusuna verilen yanıtlara ilişkin belirlenen temalar ve bu 

temalara ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme yapılan 16 

öğretmen adayının 14’ü bu soruya yeterli düzeyde yanıt vermiştir. Çizelge 

30’da bu 14 öğretmen adayının ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre 

performans görevi ile değerlendirilmenin olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri ve 

bu görüşlerin sayıları verilmiştir. Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebildiği 

için bu bölümde yer alan çizelgelerde görüşme yapılan katılımcılar 

“Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin 

Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Güvenirlik Sorunu

Zamanın Kısıtlı Olması

Uygulama Şekli ve İçerik

Değerlendirmedeki Öznellik

Grup Çalışmalarında 
Adaletsizlik

Öneriler
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verilmemiştir. Toplam sayı görüş bildiren kişi sayısını değil, bildirilen görüş 

sayısını ifade etmektedir.  

Çizelge 30. Performans Görevi İle Değerlendirilmenin Olumsuz 
Yönlerine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumsuz yönleri 
nelerdir? 

Sayı 

Uygulama Şekli ve İçerik 8
Zamanın Kısıtlı Olması ve Yoğunluk 4
Güvenirlik Sorunu 2
Değerlendirmedeki Öznellik 2
Grup Çalışmalarındaki Adaletsizlik 2 
Öneriler 4

Çizelge 30’da görüldüğü gibi görüşme yapılan öğretmen adaylarının 8’i 

performans görevlerinin mevcut uygulama şeklini ve içeriklerini olumsuz bir 

yanı olarak görmektedir. Bunun yanı sıra performans görevlerinin olumsuz 

yanı olarak, 4 öğretmen adayı yapmasının çok zaman aldığını, 2 öğretmen 

adayı güvenirlik sorunu olduğunu, 2 öğretmen adayı değerlendirmesinin öznel 

olduğunu ve yine 2 öğretmen adayı grup çalışmalarında adaletsizliklerin 

olduğunu belirtmiştir. 4 öğretmen adayı ise performans görevlerinin bazı 

olumsuz yönlerinin giderilmesine ilişkin önerilerini belirtmiştir. 

Mevcut Uygulama Şeklinin ve İçeriklerinin Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Olumsuz Yönü Olduğunu Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları performans görevlerinin 

içeriklerinin ve uygulama şekillerinin bazı olumsuz sonuçlar doğurduğunu 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları performans görevlerinin içeriklerinin 

yoğun olduğunu ve konu olarak ilgilerini çekmediğini belirtirken, bazıları ise 

uygulama sürecine ilişkin bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak 

öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelendiğinde tüm bu olumsuzlukların 

performans görevlerinin temel felsefe ve mantığına ilişkin olmadığı, 

performans görevini veren öğretmenin donanım eksikliğinden ve uygulama 

sürecinde yaptığı hatalardan kaynaklandığı görülmektedir. Aşağıdaki 

öğretmen adaylarının görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 
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G12: “…Projeyi yapın getirin denirse hiçbir faydası olduğunu 
sanmıyorum.. Ama öğretmen şöyle yaparsa, projenin başında sonuna 
kadarki süreçte yardımcı ve yönlendirici olursa faydalı olabilir. Ödevin 
içeriği de önemli...”  

G13: “…Mesela bazen performans ödevleri verilebiliyor ki onun hakkında 
hiçbir bilgim yok. Bu çocuğu psikolojik olarak çökertiyor. Bu tür olumsuz 
yanı olabilir. Öğretmenin biraz yardımcı olması kaynak önermesi 
gerekiyor. Git bul getir dediler ama nereden bulacağım nasıl yapacağım 
söylemediler…” 

G15 “…Bireysel olarak düşününce kendi açımdan bu sene içerisinde 
aldığım projelerde çok ağladığımı biliyorum. Niye? Gerekli bilgi ve 
donanım verilmeden bana öyle bir proje yap diyorlar ki şaşırıp kalıyorsun. 
Yani sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Bunun eğiticilikteki yeri ne 
bilmiyorum çocuğa iyi bir bilgi verilsin ki bir şeyler yapsın. Bana yeterli bilgi 
vermeden öyle projeler veriyorlardı ki çok zorlanıyordum…”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında, öğretmenlerinin 

performans görevlerinin yapılabilmesi için gerekli donanımı 

kazandırmadıklarını ve performans görevi yapılırken de gerekli yönlendirmeyi 

yapmadıklarını vurguladıkları görülmektedir. Performans görevlerinin etkin 

uygulanması hem öğretmen hem de öğrenci donanımını gerektirir (Kutlu 

2006). Bu noktada öğretmen donanımındaki eksiklik doğal olarak gerekli 

öğrenci donanımının kazandırılmasını da olumsuz etkileyecektir. Performans 

görevlerinde öğretmene düşen diğer bir görev ise uygulama sürecinde öğrenci 

çalışmalarını takip edip etkin geribildirim vermesidir. Çünkü performans 

görevleri öğrenci başarısının belirlenmesinin yanı sıra etkin geri bildirim ve 

yönlendirmelerle öğrenci başarısının gelişimine de katkı sağlayan hem durum 

belirleme hem de öğretim yöntemidir. Performans görevlerinin öğrenci 

seviyesine uygun içerikte verilmemesi bu sorunların temel kaynaklarından 

birisi olarak düşünülebilir. 

Bazı öğretmen adayları da performans görevlerinin içeriklerinin çok 

yoğun olduğu ve kendi ilgi alanlarından uzak konuları içerdiği üzerinde 

durmuşlardır. Aşağıda bu öğretmen adaylarının görüşleri verilmiştir. 

 G3: “…Sevmediğim konuysa yapmak istemem. Çalışmaların içeriği 
önemli…”  
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 G7: “…Ödevler yüklü veriliyor, çok fazla angarya işi oluyor. Araştırmaya 
yönelik olmaktan çok angarya içeriyor. O zaman olumsuz oluyor. Ödevin 
veriliş şekli ile ilgili…”  

G9: “…Olumsuz yönü öğrencinin tam olarak ilgi alanına girmiyorsa yan 
gelir yatar diğer öğrencilerin sırtına dayanmaya başlar. Grup 
çalışmalarında özellikle. Eğer bireysel bir çalışmaysa. İçerik de önemli. 
Proje verilirken öğrencinin analiz edilmesi gerekli, öğrenci neye ilgi 
duyuyor, bilmek gerekir. Bir öğrenci her dersten ilgilendiği bir konu 
mutlaka bulur. Beğendiği bir konu mutlaka olur. Mümkün olduğunca o 
konuyu vermek gerekir ki hem öğrencinin derse olan ilgisini artırsın hem 
de öğrencinin diğer kollarda yani ilgisi olmayan derslerle ilgili olması ve 
başarısının artması sağlanabilsin...”  

Öğretmen adaylarının yanıtlarına bakıldığında performans görevlerinin 

içeriğinin yoğunluğunu vurguladıkları görülmektedir. Yine performans 

görevlerinin içeriklerinin öğrenci düzeyine uygun belirlenmemesi öğretmen 

donanımı ile ilişkili bir sorundur. Öğretmen adaylarının üzerinde durduğu diğer 

bir konu ise performans görevinin içeriğinin öğrencilerin ilgi alanlarına uygun 

olup olmamasıdır. Bu boyut çok önemli olmakla birlikte çok fazla göz ardı 

edilmektedir. Performans görevlerinin geliştirilmesinde öğrencilerin duyuşsal 

özelliklerinin ve bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerekmektedir. 

Özellikle üniversite düzeyinde performans görevleri ile öğrencilerin meslek 

yaşantılarında kullanabilecekleri ve transfer edebilecekleri içeriklerin 

belirlenmesi önemlidir. Bir öğretmen adayı yaptığı performans görevinin 

ilerideki öğretmenlik yaşantısına katkı getirmeyeceğini düşünüyor ya da bu 

bağlantıyı kuramıyorsa motivasyonu düşecek ve böylece performans görevi 

amacına ulaşmayacaktır. 

Zamanın Kısıtlı Olmasının ve Yoğunluğun Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Olumsuz Yönü Olduğunu Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri  

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları öğretim sürecinde 

yaşadıkları diğer sorunların performans görevleri üzerindeki olumsuz etkisi 

üzerinde durmuşlardır. Bu öğretmen adayları performans görevi verilmeyen 

derslerle birlikte çok yoğun bir çalışma temposunda olduklarını ve bu tempoda 

yapımı uzun süre alan performans görevlerine yeteri kadar zaman 
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ayıramadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu 

bulguları desteklemektedir. 

G1: “…Yapma sürecinde öğretmen bir ölçüt veriyor. Ona göre hareket 
edip proje hazırlıyorsunuz. Ama kötü şey tek işiniz o olmalı. Yoksa 
projenin bir anlamlı kalmıyor. Ama diğer türlü tam öğreniyorsun…”  

G2: “…Hocanın öğrenciye nasıl hitap etmesi ve zaman da önemli. Kısa 
sürede yetişemeyebiliyor. Çok sınav var…” 

G11: “…Sadece zaman problem olabiliyor. Zamanını yetiştirmede sorun 
yaşayabiliyoruz. Diğer dersler ve sınavlar çok yoğun…”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında, diğer 

derslerdeki yoğunluğun performans görevleri ile ilgili etkin çalışamamalarına 

neden olduğunu ve böylece öğrenmelerin de olumsuz etkilendiğini belirttikleri 

görülmektedir. Başka bir ifade ile öğretmen adaylarının olumsuz görüşü 

performans görevlerinin yapısına ilişkin değil uygulama sürecindeki zaman 

planlamasına ilişkindir. Tüm durum belirleme yöntemleri öğrenci başarısının 

belli boyutlarının belirlenmesine katkı sağlar ve hepsinin etkileşimli olarak 

kullanılması gerekmektedir. Farklı durum belirleme yöntemlerinden elde 

edilen bulgular birlikte değerlendirilerek öğrenci başarısı hakkında karar 

verilmelidir. Bu da tüm bu yöntemlerin sistematik olarak belli bir zaman 

planlamasına göre uygulanmasını gerektirir. Ancak bu yöntemler etkileşim 

içerisinde olmadan bağımsız olarak kullanılırsa uygulama sürecinde zaman 

sıkıntısı doğacak bu da performans görevi gibi bazı uygulamaların layıkıyla 

yapılamamasına neden olacaktır.  

Güvenirlik Sorununun Performans Görevleri İle Değerlendirilmenin 
Olumsuz Yönü Olduğunu Belirten Öğretmen Adaylarının Görüşleri  

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları performans görevlerinin 

uygulama sürecinde yaşanabilecek güvenirlik sorunu üzerinde durmuşlardır. 

Bu öğretmen adayları performans görevinin yapılış sürecinde dışarıdan 

gereğinden fazla yardım alınabileceği ve çalışmayı gerçekten öğrencinin mi 

yoksa başkasının mı yaptığının bilinemeyeceğini belirtmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguları desteklemektedir. 
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G1: “…Eğer öğrenci ödevini kendisi yapıyorsa etkili. Ama başkaları 
yapıyorsa o zaman hiçbir şeyi ölçmüş olmayız...”  

G10: “…Başkasından çok rahat yardım alabilir. Kendisinin yapmama 
olasılığı daha yüksek...” 

Bu boyutta vurgulanması gereken önemli noktalar bulunmaktadır. 

Performans görevlerinde bu tür güvenirlik sorunları vardır. Bunun aşılmasında 

verilen performans görevinin öğrenci düzeyine uygun olması ve öğretmenin 

performans görevi yapılırken öğrenciye etkin geribildirimler vererek 

yönlendirmesi etkili olabilir. Bunun yanı sıra öğrencinin güdüsünün yüksek 

olması ve öğrenmenin sorumluluğunu almış olması bu sorunu aşmada önemli 

rol oynayabilir. Bu nedenle performans görevlerinde yargılayıcı bir 

değerlendirmeden ziyade öğrenciyi yönlendirici ve geliştirici bir durum 

belirleme ön plana çıkmaktadır. Performans görevlerinden elde edilen 

sonuçlar öğrencileri yargılamak ve sınıflandırmak için kullanılırsa bu tür 

güvenirlik sorunları artacaktır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının bahsettiği 

bu sorunun uygulama sürecindeki öğretmenin tutumu ile ilişkili olduğu ifade 

edilebilir. 

Değerlendirmesinin Öznel Olmasının Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Olumsuz Yönü Olduğunu Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri  

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları, performans görevleri ile 

yapılan değerlendirmelerin nesnel olamayacağı görüşü üzerinde durmuşlardır. 

Bu öğretmen adayları performans görevlerinin puanlanmasında adaletli 

davranılmadığını ve öğretmenlerin öznel görüşlerinin puanlamada etkili 

olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu 

bulguları desteklemektedir. 

G5: “...Ama sadece öyle olmasını istemezdim. Başarım artardı ama 
yoruculuğundan öte değerlendirme sanki çok adaletli değilmiş gibi 
geliyor...”  

G15: “…Değerlendirmesi de çok saçma geliyordu bana. Çünkü kendisi 
bilgi vermemiş tamamen bana bırakmış, ben bilmediğim için de 
yapamıyorum araştırıyorum ediyorum, bu resim projesi değil, bu yazılım 
projesi çok zoruma gidiyordu. Değerlendirmesi de senin çabaladığını 
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görüyor ama vermediği şeyi istiyor. Çocuğa yarar katıyor belki ama 
manen yıpratıyor. Puanlamada çabaya daha çok puan verilsin. 
Puanlamada kendi öznel görüşünü işin içine katmamalı...”  

Performans görevlerinin puanlamasında çoktan seçmeli testlerdeki 

kadar bir nesnellik olamayabilir. Ancak iyi hazırlanmış bir dereceli puanlama 

anahtarının etkin kullanımı bu sorunu azaltmaktadır. Dereceli puanlama 

anahtarında bulunan ölçütler ve bu ölçütlere ilişkin performans tanımları 

öğrencileri kendilerinden beklenen performansın ne olduğuna ilişkin 

yönlendirmekle beraber puanlayıcıların daha nesnel puanlama yapmalarına 

da katkı getirir. Bu bilgiler ışığında öğretmen adaylarının performans 

görevlerine ilişkin belirttikleri bu olumsuzluğun performans görevini puanlayan 

öğretmenden, başka bir ifade ile etkin bir dereceli puanlama anahtarı 

kullanılmamasından kaynaklandığı ifade edilebilir. 

Grup Çalışmalarında Adaletsizlik Yaşanmasının Performans Görevleri İle 
Değerlendirilmenin Olumsuz Yönü Olduğunu Belirten Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri  

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları performans görevlerinin 

grup çalışması şeklinde uygulanmasından kaynaklanan sorunlar üzerinde 

durmuşlardır. Bu öğretmen adayları grup çalışması süresince her katılımcının 

aynı performansı göstermediğini ancak aynı şekilde değerlendirildiğini 

vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguları 

desteklemektedir. 

G8: “…Eğer grup çalışması şeklindeyse zaman alan bir şey de olduğu için 
grup arkadaşları aynı zamanı, özveriyi göstermeyebiliyor…”  

G14 “…Mesela grupça yapılan çalışmalarda grupla uyum sağlayamama 
gruba ayak uyduramama dersten bazen soğutuyor insanı. Tek başına 
yapınca da zor olur. Oldukça fazla  araştırma yapmak  gerekecek, görev 
paylaşımı gerekecek. Tek başına ağır olacağı için grupla yapılmak 
zorunda kalınıyor. Gruplarda çok iyi 2 arkadaş ve başka 2 iyi arkadaş bir 
araya gelince uyumsuzluklar olabiliyor...”  

Öğretmen adaylarının belirttikleri bu durum tüm grup çalışmalarında 

yaşanabilecek bir sorundur. Bu sorunun aşılmasında grup elemanlarının iyi 

belirlenmesi ve etkin bir grup değerlendirme formunun kullanılması yerinde 
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olacaktır. Her grup elemanının birbirini değerlendireceği bir grup 

değerlendirme formu grup içindeki elemanların yüksek performans 

göstermeleri konusunda itici bir güç olacaktır. Bu bağlamda öğretmen 

adaylarının belirttikleri bu sorunun uygulama sürecindeki öğretmen donanımı 

ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

Performans Görevlerinin Olumsuz Yönlerinin Giderilmesi İçin Çözüm 
Yolu Öneren Öğretmen Adaylarının Görüşleri 

Performans görevlerinin bazı olumsuz yönlerinin giderilmesi için 

öneride bulunan öğretmen adayları yaşanan bu sorunların temelinde sistemin 

henüz tam oturmadığının yattığı belirtmişlerdir. Bu öğretmen adayları 

sorunların giderilmesi için öğrencilerin bu sisteme alışmaları gerektiği 

üzerinde durmuşlar ve uygulama sürecindeki öğretmenlerin rolüne dikkat 

çekmişlerdir. Öğretmen adaylarının aşağıdaki görüşleri bu bulguları 

desteklemektedir. 

G7: “…Tam oturmamış sistem olduğu için eksiklik var. Tam oturtulursa 
çok iyi olur. Grup çalışmalarında bazısı pasif olurken bazısı aktif oluyor. 
Öğretmenin nasıl değerlendireceği önemli. Sisteme alışmak gerek...”  

G10: “…Öğrenci sürekli başka bir ölçme aracı ile denetlenebilir. 
Performans görevi mesela 1 ayda yapılacak. O ana kadar neler yaptığına 
ilişkin öğrenci bilgisi ölçülebilir. Bu süreci denetlemeliyiz...”  

G12: “…Projeyi yapın getirin denirse hiçbir faydası olduğunu 
sanmıyorum… Ama öğretmen şöyle yaparsa projenin başından sonuna 
kadarki süreçte yardımcı ve yönlendirici olursa faydalı olabilir...”  

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlara bakıldığında değerlendirme 

sürecinde tüm öğrencileri etkin duruma getirecek ve güdüleyecek yöntemlerin 

kullanılmasını önerdikleri görülmektedir. Yine bununla bağlantılı olarak 

katılımcılar öğretmenlerin performans görevi verildikten sonra öğrencileri 

izlemelerinin ve etkin geribildirim vermelerinin sorunların aşılmasında rol 

oynayacağı görüşündedirler. Bunun yanı sıra bu yönde görüş bildiren 

katılımcılar bu sürecin yeni olduğu ve zaman içersinde bu sorunların 

aşılacağını düşünmektedirler. Kısaca öğretmen adaylarının önerilerinin daha 

çok öğretmenlerin süreçteki tutum ve davranışları üzerine odaklandığı 

görülmektedir. 
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G10’nun dikkat çeken yanıtında performans görevleri verildikten sonra 

ve çalışma hazırlanırken, öğrencinin başarısının farklı yöntemler de 

kullanılarak belirlenebileceğini vurgulamıştır. Bu öğretmen adayı 

değerlendirmede çeşitliliğin sağlandığı zaman performans görevine ilişkin 

yaşanan sorunların azalacağı görüşündedir. 

Elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğretmen adaylarının 

performans görevlerinin olumsuz yönleri olarak, uygulama şeklinin ve 

içeriğinin uygun olmaması, uygulamasının fazla zaman alması, güvenirlik 

sorununun olması, değerlendirmede nesnel olunamaması ve grup 

çalışmalarında adaletsizlik yaşanması gibi sorunlar üzerinde durdukları 

görülmektedir. Burada dikkat çekici nokta performans görevi ile ilgili olumsuz 

görüşlerinin bu uygulamaların temel amacı ve yapısı ile ilgili değil, performans 

görevini veren öğretmenlerin donanımı ile ilgili olmasıdır. Bir yöntem ne kadar 

iyi olursa olsun doğru ve yerinde uygulanmadığında bazı olumsuzluklar 

doğurması kaçınılmazdır.  

Öğretmen adaylarının bu olumsuzlukların giderilmesine ilişkin 

önerilerine bakıldığında da öğretmen donanımının ve süreçteki tutum ve 

davranışlarının vurgulandığı görülmektedir. Bu nedenle bu sorunların çözümü 

için öğretmen eğitiminin niteliğinin artırılması önem taşımaktadır. 
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Öğretmen Adaylarının Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercih 
Etmelerinde Etkili Olan Etmenlere Ilişkin Model 

Yapılan nitel çözümleme sonrasında öne çıkan bulgular dikkate 

alınarak aşağıdaki model oluşturulmuştur. Modelde “yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih etme” bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Modelde tek 

yönlü oklar tek yönlü, çift yönlü oklar değişkenler arasında iki yönlü ilişkiyi 

ifade etmektedir. Modelde kullanılan okların kalınlığı ilişkinin gücünü 

göstermektedir. Modelde bulunan ilişkilerin kuvveti, o ilişkinin kanıtı olabilecek 

ifadelerin sayı ve taşıdıkları duygu değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Modelin oluşturulmasında alanda daha önce yapılan benzer çalışmalardan ve 

kuramsal bilgilerden de faydalanılmıştır. Modele ilişkin yapılan açıklama ve 

yorumların daha kolay izlenebilmesi için modelde bulunan bağımsız 

değişkenlere birer numara verilmiş ve bu sıralama dikkate alınarak 

açıklamalar ve yorumlar sunulmuştur. 
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Şekil 7. Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercih Etme Durumu 
Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

 

Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemlerini 
Tercih Etme 

1. Öğrenme 
Olgusunu 

Ders Geçme 
Olgusundan 
Ön Planda 

Tutma 

3. Bedensel - 
İşitsel 

Öğrenme 
Biçemini 

Benimseme      
/Yaparak 
Öğrenme 

2. Yaratıcılık, 
Etkin İletişim 
Kurma Gibi 
Yeteneklere 
Sahip Olma 

 

4. Çalışma 
Yöntemi 

5. Yeni Durum Belir-
leme Yöntemlerinin 

Özellikleri 
• Yaşamla bağlantı 
• Geribildirim 
• Araştırmaya 

yönlendirmesi 

6. Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemlerine 
İlişkin 

Deneyim 

 

8. Yeni durum 
Belirleme 

Yöntemlerinin 
Puanlamasının Adil 
Olmadığına İlişkin 

İnançlar. 

7. Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemlerinin Mevcut 
Uygulama Şekli ve 

Öğretmenlerin 
Süreçteki Tutum ve 

Davranışları 
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Şekil 7’de görüldüğü gibi yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etme 

durumu üzerinde en önemli etkinin öğrenme olgusunu ders geçme 

olgusundan ön planda tutmak olduğu görülmektedir. Görüşme sürecinde 

toplanan nitel bulgular öğretmen adaylarının öğrenme sürecine ilişkin 

algılarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmede önemli rol 

oynadığını göstermektedir. Ayrıca bu değişkenler karşılıklı olarak birbirlerini 

etkilemektedirler. Başka bir deyişle yeni durum belirleme yöntemlerini tercih 

etme durumu arttıkça öğrenme olgusu ders geçme olgusuna kıyasla daha çok 

önem kazanmaktadır. Gijbels ve Dochy (2006)  öğrencilerin durum belirleme 

tercihleri ve öğrenme yaklaşımları arasında ilişki olduğunu belirtmiştir. 

Bağımsız değişken üzerinde etkili olan diğer bir değişken ise 

katılımcıların sahip oldukları ya da sahip olduklarını düşündükleri yaratıcılık ve 

iletişim kurma gibi yeteneklerdir. Öğretmen adayları sahip oldukları bu 

yeteneklerden dolayı yeni durum belirleme yöntemlerini ilgi çekici bulmakta ya 

da bu yöntemlerde başarılı olacaklarını düşünmektedirler. Yeni durum 

belirleme yöntemlerinin temel amaçlarından biri öğretmen adaylarının sahip 

olduklarını belirttikleri  bu yetenekleri geliştirmektir. Belirli yeteneklere sahip 

olmak yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etme durumunu artırmakla 

beraber, yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etme veya başarının bu 

yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi de bu yeteneklerin gelişimine katkı 

getirecektir. Bu nedenle bu değişkenler arasında iki yönlü bir ilişkinin olduğu 

ifade edilebilir. 

Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmede önemli rol oynayan 

diğer bir değişken ise bedensel ve işitsel öğrenme biçemine sahip olmaktır. 

Yaparak ve duyarak öğrenen öğretmen adayları yaşam içinde fiziksel 

eylemler de içerecek şekilde uygulanan yeni durum belirleme yöntemlerini 

tercih etmektedirler. Bu bulgu çalışmanın nicel boyutundan elde edilen 

bulgularla da örtüşmektedir. 

Öğretmen adaylarının nasıl çalıştıkları ile yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih etmeleri arasında da iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Araştırarak çalışan öğretmen adayları yeni durum belirleme yöntemlerini 

tercih ederken, mevcut yazılı kaynakları okuyarak, soru çözerek ya da 
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yazarak çalışan öğretmen adayları klasik durum belirleme yöntemlerini tercih 

etmektedir. Aynı şekilde başarıları belirlenirken kullanılan durum belirleme 

yöntemlerine bağlı olarak öğretmen adayları farklı çalışma yöntemlerini 

kullanabilmektedirler. Dochy ve Janssens (2005)’de yaptıkları çalışmada 

benzer bulgulara ulaşmıştır.   

Çalışma yöntemi aracılığı ile yeni durum belirleme yöntemleri üzerinde 

dolaylı etkiye sahip olan bir değişken ise öğrenme olgusunu ders geçme 

olgusundan ön planda tutmaktır. Öğrenme olgusunu ön planda tutan 

öğretmen adayları araştırarak çalışma yöntemini daha sık kullanmaktadırlar. 

Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmede önemli rol oynayan bir 

başka değişken ise yeni durum belirleme yöntemlerinin sahip olduğu ve 

öğrencinin öğrenme sürecine katkısı olan, yaşamla bağlantılı olması, 

araştırmaya yönlendirmesi, etkin geribildirim sağlaması gibi özellikleridir. 

Öğretmen adayları yeni durum belirleme yöntemlerini sahip olduğu bu 

özelliklerden dolayı tercih etmektedirler. 

Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerine ilişkin 

deneyimleri de bu yöntemleri tercih etmelerinde etkili bir etmendir. Öğretmen 

adayları yeni durum belirleme yöntemlerine ilişkin deneyim kazandıkça, bu 

yöntemleri daha çok tercih etmektedirler. 

Yeni durum belirleme yöntemlerinin uygulanma şekli ve bu süreçteki 

öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğretmen adaylarının bu yöntemleri 

tercih etmelerinde önemli bir role sahiptir. Yeni durum belirleme yöntemlerinin 

mevcut uygulama şekli ve süreçteki öğretmenlerin tutum ve davranışları, yeni 

durum belirleme yöntemlerini tercih etme durumunu olumsuz etkilemektedir. 

Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları deneyim sahibi oldukları 

uygulamalarda performans görevleri ya da projeler verilmeden önce gerekli 

açıklamaların yapılmadığını, süreçte etkin geribildirim verilmediğini ve çalışma 

için verilen zamanın kısıtlı tutulduğunu belirtmişlerdir. Bu durum öğretmen 

adaylarının bu yöntemleri tercihlerini olumsuz etkilemektedir. 

Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etme durumunu olumsuz 

etkileyen bir diğer değişken ise öğretmen adaylarının bu yöntemlerin 
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güvenirliklerinin düşük olduğunu düşünmeleridir. Öğretmen adayları bu 

yöntemlerde puanlamanın adil olmadığını, çalışmanın öğrenci dışında 

başkaları tarafından yapılabileceğini düşünmektedirler. Bu durum öğretmen 

adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercihlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Yeni durum belirleme yöntemlerinin uygulanma şekli ve bu süreçteki 

öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğretmen adaylarının bu yöntemlerin 

güvenirliklerinin düşük olduğunu düşünmesine neden olmakta ve böylece 

dolaylı olarak öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercih 

etme durumlarını etkilemektedir. 
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5. BÖLÜM 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlara 

yer verilmiş ve bu sonuçlara dayalı önerilerde bulunulmuştur. 

Bu çalışmada, başarıları belirlenirken yeni durum belirleme 

yöntemlerini ve karmaşık oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde 

tercih eden öğretmen adaylarını ayıran öğrenmeye ilişkin özellikleri ve 

öğretmen adaylarının durum belirleme yöntemlerine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Ankara ili sınırları içerisinde bulunan 1 

vakıf 4 devlet üniversitesinin, okulöncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, bilgisayar 

ve öğretim teknolojileri eğitimi, ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim 

matematik öğretmenliği, ortaöğretim matematik eğitimi, ortaöğretim fen eğitimi 

bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 719 öğretmen adayı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada araştırma deseninin güçlendirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden birisi olan karma yöntem kullanılmıştır. Böylece nicel ve nitel 

verilerin birarada kullanılarak probleme ilişkin daha kapsamlı çözümlemelerin 

yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Sonuçlar 

 Bu bölümde araştırmanın nicel ve nitel boyutlarından elde edilen sonuçlar 

sırasıyla sunulmuştur. 

  Nicel boyuta ilişkin sonuçlar. Yapılan adımsal ayırma analizi 

sonucunda yeni durum belirleme yöntemlerini yüksek ve düşük düzeyde tercih 

eden öğretmen adaylarını ayıran öğrenmeye ilişkin özelliklerin: 

• Karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih düzeyi 

• Bilişötesi öğrenme stratejisini benimseme düzeyi 
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• İşitsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi 

• Bedensel öğrenme biçemini benimseme düzeyi  

olduğu belirlenmiştir. Başka bir anlatımla yeni durum belirleme yöntemlerini 

yüksek düzeyde tercih eden öğretmen adayları, karmaşık oluşturmacı sınav 

türünü tercih etmekte, öğrenme sürecinde bilişötesi stratejileri kullanmakta, 

duyarak ve yaparak öğrenmektedir. 

Yapılan diğer adımsal ayırma analizi sonucunda ise karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü yüksek ve düşük düzeyde tercih eden öğretmen 

adayları ayıran öğrenmeye ilişkin özelliklerin; 

• Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih düzeyi 

• Basit seçmeli sınav türünü tercih düzeyi 

• Eleştirel düşünme öğrenme stratejisini tercih düzeyi 

• Görsel öğrenme biçemini benimseme düzeyi  

• Yineleme öğrenme stratejisini benimseme düzeyi (negatif yönde) 

olduğu belirlenmiştir. Başka bir anlatımla, üst düzey zihinsel süreçleri ölçmeyi 

amaçlayan soru yapılarını içeren karmaşık oluşturmacı sınav türünü tercih 

eden öğretmen adayları, yeni durum belirleme yöntemlerini ve basit seçmeli 

sınav türünü tercih etmekte, eleştirel düşünme öğrenme stratejisini 

kullanmakta, görsel öğrenme biçemini benimsemekte, yineleme öğrenme 

stratejisini ise benimsememektedir. 

 Nitel boyuta ilişkin sonuçlar. Bu bölümde araştırmanın nitel boyutuna 

ilişkin elde edilen sonuçlar başlıklar halinde sunulmuştur.  

1. Durum belirleme tercihleri ve tercih nedenleri 

Görüşme yapılan öğretmen adaylarının çoğunluğu yeni ve klasik durum 

belirleme yöntemlerinin birarada kullanılmasını tercih etmektedir. Bir kısım 

öğretmen adayı bu tercihlerinde stratejik bir yaklaşım izleyerek alanlarıyla ilgili 

olan ve önemli olduğunu düşündükleri derslerde öğrenmelerine katkı sağlayan 

yeni durum belirleme yöntemlerinin, alanlarıyla doğrudan ilişkisi olmayan 

derslerde ise yüksek not almalarına katkı getirecek klasik durum belirleme 
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yöntemlerinin kullanılmasını tercih etmektedirler. Diğer öğretmen adayları ise 

yeni ve klasik durum belirleme yöntemlerinin ders ayrımı yapmadan, çeşitlilik 

yaratarak öğretim sürecine katkı sağladığı için, birarada kullanılmasını tercih 

etmektedirler. 

Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih eden öğretmen adayları bu 

tercihlerine gerekçe olarak yeni durum belirleme yöntemlerinde başarılı 

olacaklarına ilişkin inançlarını ve bu yöntemlerin öğrenmelerine katkı 

sağlamasını göstermişlerdir. 

Yoruma dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih eden 

öğretmen adayları bu tercihlerine gerekçe olarak kendilerini bu yöntemlerle iyi 

ifade etmelerini ve öğrenmelerine katkı sağlamasını göstermişlerdir. 

Ezbere dayalı klasik durum belirleme yöntemlerini tercih eden 

öğretmen adayları bu tercihlerine gerekçe olarak bu yöntemlerle sınavlarda 

yüksek puan almalarını göstermişlerdir. 

2. Durum belirleme tercihlerinde etkili olan bireysel farklılıklar 

Görüşme yapılan öğretmen adaylarının durum belirleme tercihlerinde, 

sahip oldukları bireysel yetenekler, öğrenme biçemleri, çalışma yöntemleri ve 

kişilik özellikleri etkili olmaktadır. 

Öğretmen adayları sahip oldukları yaratıcılık, sözlü iletişim kurma gibi 

yetenekleri yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmelerinde etkili 

olmaktadır. Aynı zamanda bedensel ve işitsel öğrenme biçemine sahip 

öğretme adayları da yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmektedirler.  

Kitaptan okuyarak, yazarak ve soru çözerek çalışan öğretmen adayları 

klasik durum belirleme yöntemlerini araştırarak çalışan öğretmen adayları ise 

yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etmektedirler. 
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3. Durum belirleme yöntemlerinin öğrenmeye katkısı 

Görüşme yapılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu yeni durum 

belirleme yöntemlerinin klasik durum belirleme yöntemlerine kıyasla 

öğrenmelerine daha çok katkı getirdiğini düşünmektedir.  

Yeni durum belirleme yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı 

getirdiğini düşünen öğretmen adayları buna gerekçe olarak yeni durum 

belirleme yöntemlerinde değerlendirmede ölçütlerin kullanılmasını, yaparak ve 

yaşayarak öğrenmelerini, stres ve sınav kaygısı olmamasını ve içeriğinin ilgi 

çekici ve yaşamla bağlantılı olmasını göstermişlerdir. 

Klasik durum belirme yöntemlerinin öğrenmelerine daha çok katkı 

getirdiğini düşünen öğretmen adayları ise, buna gerekçe olarak klasik durum 

belirleme yöntemlerinin daha çok ders çalışma gerektirdiğini belirtmişlerdir. 

4. Performans görevleri ile değerlendirilmenin başarıya etkisi 

 Görüşme yapılan öğretmen adaylarının yarısından fazlası performans 

görevleri ile değerlendirilmenin başarılarını olumlu etkileyeceğini belirtirken 

yarısına yakın bir kısmı da bu durumun başarılarını olumsuz etkileyeceğini 

belirtmiştir. 

Performans görevi ile değerlendirilmenin başarılarını olumlu 

etkileyeceğini belirten öğretmen adayları buna gerekçe olarak performans 

görevlerinin öğrencileri araştırmaya yönlendirmesini, sınav kaygısı 

içermemesini ve sahip oldukları bireysel yeteneklerin başarılı olmalarını 

sağlamasını göstermişlerdir. 

Performans görevi ile değerlendirilmenin başarılarını olumsuz 

etkileyeceğini belirten öğretmen adayları ise buna gerekçe olarak performans 

görevlerine ilişkin deneyim eksikleri olmasını, uygulamanın zaman alıcı 

olmasını, uygulama sürecinde öğretmenlerin gerekli yönlendirmeyi 

yapmamalarını ve yaratıcılık gibi bazı yeteneklere sahip olmamalarını 

göstermişlerdir. 
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5. Performans görevine ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler 

Görüşme yapılan öğretmen adayları performans görevlerinin olumlu 

yönü olarak öğrenmeye katkı sağlamasını, öğrenciyi araştırmaya 

yönlendirmesini, gelişim sürecinin izlenmesine olanak sağlamasını, üst düzey 

zihinsel süreçlerin gelişimine katkı sağlamasını ve değerlendirme sürecinde 

etkin geribildirim verilebilmesini göstermişlerdir. 

Öğretmen adayları performans görevlerinin olumsuz yönü olarak, 

güvenirliğinin düşük olmasını, yapımı için kısa zaman verilmesini, uygulama 

şeklinin ve içeriğinin hatalı olmasını, değerlendirmede nesnelliğin 

sağlanamamasını ve grup çalışmalarında adaletsizliğin olmasını 

göstermişlerdir. 

6. Yeni durum belirleme yöntemlerini tercih etme durumunda etkili 
olan değişkenler 

Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercih 

etmelerinde etkili olan değişkenler aşağıda verilmiştir: 

• Öğrenme olgusunu ders geçme olgusundan ön planda tutma 

• Yaratıcılık ve etkin iletişim kurabilme gibi becerilere sahip olma 

• Bedensel ve işitsel öğrenme biçemini benimseme 

• Araştırma yaparak çalışma 

• Yeni durum belirleme yöntemlerine ilişkin deneyime sahip olma 

• Yeni durum belirleme yöntemlerinin özellikleri (yaşamla bağlantılı 

olması, geribildirime olanak tanıması, evde araştırmaya 

yönlendirmesi) 

• Yeni durum belirleme yöntemlerinin puanlamasının adil olmadığına 

ilişkin inançlar (olumsuz yönde) 

• Yeni durum belirleme yöntemlerinin uygulama şekli ve öğretmenlerin 

süreçteki tutum ve davranışları (olumsuz yönde) 
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Öneriler 

Bu bölümde araştırmanın bulguları doğrultusunda çıkarılan sonuçlara 

dayalı önerilere yer verilmiştir.  

•  Bu çalışmada öğrenme biçemleri ve güdülenme-öğrenme 

stratejilerinin bazı alt boyutları bağımsız değişken olarak ele alımış ve bu 

değişkenlerin durum belirleme tercihleri üzerinde etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Ancak öğrenme yaklaşımları başta olmak üzere akran işbirliği 

ve emek yöntemi öğrenme stratejilerinin, öğrenmeye ilişkin kontrol inancının, 

içsel hedef düzenleme ve dışsal hedef düzenleme güdülenme stratejilerinin 

de bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmaların gerçekleştirilmesi bu 

çalışmada ortaya çıkmayan bulguların elde edilmesine katkı sağlayabilir. 

 

• Bu çalışmada yeni durum belirleme yöntemini ve karmaşık 

oluşturmacı sınav türünü yüksek düşük düzeyde tercih eden öğretmen 

adaylarını ayıran öğrenmeye ilişkin özelliklerin belirlenmesinde ayırma analizi 

hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkilerin çoklu 

regresyon ve kanonik korelasyon gibi diğer çok değişkenli analiz yöntemleri ile 

incelenmesi, özellikle de değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri 

saptayan bir yapısal eşitlik modelinin oluşturulup test edilmesi bu çalışma 

sonucunda ulaşılamayan önemli bulguları ortaya koyabilir. 

 
•  Durum belirleme tercihlerine ilişkin benzer çalışmaların öğretmenler 

üzerinde de gerçekleştirilmesi,  uygulama sürecine ilişkin önemli bulguların 

elde edilmesine ve bu çalışmada elde edilen bulgular ile karşılaştırma 

yapılmasına olanak tanıyacaktır. 

 
• Çalışmanın nicel boyutundan elde edilen bulgular sonucunda 

eleştirel düşünme, bilişötesi ve yineleme öğrenme stratejilerinin durum 

belirleme tercihleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

öğretmen adaylarının bedensel, işitsel ve görsel öğrenme biçemini 

benimseme düzeyleri de farklı durum belirleme yöntemlerini tercih etmeleri 

üzerinde etkilidir. Çalışmanın nitel boyutundan elde edilen bulgular nicel 

bulguları desteklemekle beraber, öğretmen adaylarının benimsedikleri 
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çalışma yöntemlerinin, sahip oldukları yaratıcılık, etkili iletişim kurma gibi  

yeteneklerinin ve öğrenme olgusuna bakış açılarının durum belirleme 

tercihleri üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmen yetiştiren 

programlarda farklı özelliklere sahip öğretmen adaylarının bulunduğu dikkate 

alındığında,  öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının başarılarının doğru 

ve etkili belirlenebilmesi için farklı durum belirleme yöntemlerini etkileşimli 

olarak kullanmaları yerinde olacaktır. 

 
• Çalışma sonucunda elde edilen bulgular yeni durum belirleme 

yöntemlerini tercih etme durumu ile yaratıcılık, etkin iletişim kurma 

yeteneklerine sahip olma,  araştırarak çalışma yöntemini tercih etme ve 

öğrenme olgusunu ders geçme olgusundan ön planda tutma gibi bazı 

değişkenler arasında iki yönlü ilişkilerin olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda sözü edilen değişkenlerin yeni durum belirleme yöntemlerini tercih 

etme durumunu etkilemesinin yanında, yeni durum belirleme yöntemlerinin 

kullanımı, öğretmen adaylarının yaratıcılık ve etkin iletişim kurma 

yeteneklerinin gelişimine, araştırarak çalışma yöntemini benimsemelerine ve 

öğrenme olgusunu ders geçme olgusundan ön planda tutmalarına katkı 

getirecektir. Bu nedenle öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının 

başarıları belirlenirken yeni durum belirleme yöntemlerini sık kullanmaları 

öğretmen adaylarının bu donanımlarının gelişimine katkı sağlayacaktır. 

 

• Çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde öğretmen adayları, 

öğretim elemanlarının verdikleri proje ve performans görevlerinin içeriklerinin 

nitelikli olmadığını, uygulama sürecinde etkin geribildirim verilmediğini ve 

değerlendirmelerinin adil olmadığını belirtmiş ve yeni durum belirleme 

yöntemlerinin uygulama sürecine ilişkin öğretim elemanlarının tutum ve 

davranışlarını eleştirmişlerdir. Bu yöntemlerin etkin uygulamasında öğreticinin 

donanımı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretim elemanlarına yeni 

durum belirleme yöntemlerinin geliştirme ve uygulama sürecine ilişkin 

hizmetiçi eğitimlerin verilmesi yerinde olacaktır. Bu araştırmanın Ankara’da 

bulunan tanınmış bir üniversitede gerçekleştirilmiş olması, taşra 

üniversitelerinde  benzer sorunların daha ciddi boyutlarda olabileceğini 

düşündürmektedir. 
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Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyunuz ve belirtilen yöntemle değerlendirilmeyi ne 
düzeyde tercih ettiğinizi karşısındaki kutucuklara “X"  işareti koyarak belirtiniz. Anketi                       
1: Hiçbir zaman     2: Bazen        3: Zaman zaman        4: Sık sık        5: Her 
zaman    yönergesine uygun olarak yanıtlayınız. 
 

Bir dersteki başarınız değerlendirilirken 
aşağıdaki yöntemlerin her birinin ne düzeyde 
kullanılmasını istersiniz? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Yazılı test (kitap ve ders notları açık)      
2. Yazılı test (kitap ve ders notları açık, süre sınırlı)      
3. Yazılı test (kitap ve ders notları açık, süre 

sınırsız)      

4. Bireysel sözlü sınav - sorular sınav başlamadan 
yarım saat önce verilir (kitap ve ders notları 
kapalı) 

     

5. Bireysel sözlü sınav - sorular sınav başlamadan 
yarım saat önce verilir (kitap ve ders notları 
açık) 

     

6. Sözlü sınav – Öğretmenin her bir öğrencinin 
katkısını gözlemlediği grup tartışmaları şeklinde      

7. Ev Ödevleri      
8. Makaleler/Raporlar      
9. Bireysel Sunumlar (Poster, slayt vb. kullanarak)      
10. Grup halinde Sunumlar (Poster, slayt vb. 

kullanarak)      

11. Projeler      
12. Ürün dosyaları (portfolyo - bitmiş veya devam 

eden çalışmaların toplanması ile oluşan dosya)      

13. Elektronik Ürün dosyaları (e-portfolyo - 
çalışmaların elektronik olarak saklanması )       

14. Drama/Gösteri      
15. Gözlem       
16. Kendi kendini değerlendirme      
17. Akran/Grup değerlendirme      
18. Tamamlama (boşluk doldurma) soruları      
19. Eşleştirme soruları      
20. Doğru-Yanlış türünde sorular      
21. Çoktan seçmeli sorular      

EK 1: DURUM BERLİRLEME TERCİHLERİ ÖLÇEĞİ VE İLGİLİ MADDELERİN ALT 
ÖLÇEKLERE DAĞILIMI 
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Bir dersteki başarınız değerlendirilirken 
aşağıdaki yöntemlerin her birinin ne düzeyde 
kullanılmasını istersiniz? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Kavram haritaları      
23. Kısa-yanıtlı açık-uçlu sorular      
24. Uzun yanıtlı açık-uçlu sorular      
25. Ders süresince yapılan uygulamalara benzer 

uygulamalar      

26. Performansa dayalı işlemler/beceriler (alanında 
uzman birisi tarafından gösterilmiş örneklere 
benzer şekilde) 

     

27. Gerçek hayattaki olay ve durumlara benzer 
işlemler/beceriler      

28. Tek bir doğru yanıtı olan basit işlemler/beceriler      
29. Birden fazla olası yanıtı olan karmaşık 

işlemler/beceriler      

30. Her bir adımı öğretmen tarafından yönlendirilen 
detaylı işlemler/beceriler      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Alt Ölçekler 
 Klasik 

Durum 
Belirleme 

Yöntemleri 

Yeni Durum 
Belirleme 

Yöntemleri 
Basit Seçmeli 

Soru Türü 

Karmaşık 
Oluşturmacı 
Soru Türü 

Madde 
numaraları 1- 2- 3- 4- 5 

6- 7- 8- 9- 10- 11- 
12- 13- 14- 15- 

16- 17 

18- 19- 20- 21- 
23- 25- 27- 28 

22- 24- 26- 29- 
30 
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Aşağıda verilen  ifadeleri dikkatle okuyunuz ve her ifadenin sizin için ne düzeyde 
doğru olduğunu karşısındaki kutucuklara “X” işareti koyarak belirtiniz. Yanıtlarınızı 
aşağıdaki yönergeye uygun olarak veriniz. 
 
 

GÜDÜLENME 1 2 3 4 5 6 7 

1. Sınavdayken diğer öğrencilerden daha yetersiz olduğumu 
düşünürüm      

2. Bu dersten çok iyi bir not alacağıma inanıyorum.      
3. Bu derste okumam için verilecek en zor konuları bile 

anlayacağımdan eminim      

4. Sınavda soruları çözerken, sınav kağıdının diğer 
bölümlerindeki yanıtlayamayacağım soruları düşünürüm.      

5. Bu derste anlatılan temel kavramları anlayabileceğim 
konusunda kendime güveniyorum.      

6. Sınavdayken başarısızlığı ve bunun doğuracağı sonuçları 
düşünürüm.      

7. Bu derste öğretmenin anlatacağı en zor konuyu bile 
anlayacağıma güveniyorum.      

8. Sınavdayken kendimi rahatsız ve morali bozuk hissederim.      
9. Bu dersteki ödevleri ve sınavları mükemmel yapabileceğim 

konusunda kendime güveniyorum.      

10. Bu derste başarılı olmayı bekliyorum.      
11. Sınavdayken kalbimin hızla çarptığını hissederim.      
12. Eminim ki bu derste öğretilen tüm becerileri ustalıkla 

yapabilirim.      

13. Dersin zorluğunu, öğretmeni ve becerilerimi dikkate aldığımda, 
bence bu derste başarılı olurum.      

ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

14. Bu ders için verilen okumaları yaparken, düşüncelerimi 
toplamama yardımcı olması için materyalin ana hatlarını 
çıkarırım. 

     

15. Başka şeyler düşündüğüm için çoğu zaman derste önemli 
noktaları kaçırırım.      

16. Bu dersle ilgili bir şeyler okurken, okuduklarıma odaklanmamı 
sağlayacak sorular sorarım.      

17. Bu derste duyduklarım ya da okuduklarımın ikna edici olup 
olmadığını sorgularım.      

18. Bu derse, konuyu kendi kendime tekrar ederek çalışırım.      
19. Bu derste öğrenmekte zorlandığım konu olsa bile, öğrenmek 

için kimseden yardım istemeden kendi kendime çalışmayı 
denerim. 

     

20. Bu dersle ilgili bir şeyler okurken kafam karıştığında, geri 
döner ve kafamı karıştıran şeyi çözmeye çalışırım.      

21. Bu derse çalışırken, okuduklarım ve derste aldığım notların 
üzerinden geçerek en önemli düşünceleri bulmaya çalışırım.      

22. Ders kaynaklarını anlamak zorsa, bu kaynakları okuma 
yöntemimi değiştiririm.      

Benim için Kesinlikle 

Yanlış. 

Benim için Kesinlikle 

Doğru. 1 2 3 4 5 6 7

EK 2: GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ VE İLGİLİ 
MADDELERİN ALT ÖLÇEKLERE DAĞILIMI 
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 1 2 3 4 5 6 7  

23. Bu derse çalışırken, derste aldığım notları ve okunacak 
kaynakları tekrar tekrar okurum.      

24. Dersteki tartışmalarda ya da okuduğum şeylerde bir kuram, 
yorum ya da sonuçla karşılaştığımda, bunları destekleyen 
yeterli kanıtlar olup olmadığına karar vermeye çalışırım. 

     

25. Bu derse çalışırken konuları daha iyi anlamak için basit 
şemalar, tablolar ya da diyagramlar çizerim.      

26. Derste verilen kaynakları bir başlama noktası olarak görür, 
dersle ilgili kendi görüşlerimi oluşturmaya (geliştirmeye) 
çalışırım. 

     

27. Bu derse çalışırken, ders notları, okuma ödevleri ve 
tartışmalar gibi farklı kaynaklardan edindiğim bilgileri bir araya 
getiririm. 

     

28. Yeni bir ders kaynağını ayrıntılı çalışmadan önce nasıl 
düzenlendiğine bakarım.      

29. Çalıştığım dersi anladığımdan emin olmak için kendime 
sorular sorarım.      

30. Dersin özelliği ve öğretmenin öğretme sitiline uygun olacak 
şekilde ders çalışma yöntemimi değiştirmeye çalışırım. 

31. Öğretmenden iyi anlamadığım kavramları açıklamasını 
isterim. 

32. Bu dersle ilgili önemli kavramları hatırlamak için anahtar 
kelimeleri ezberlerim. 

33. Bu ders için çalışırken sadece materyali okuyup geçmek 
yerine, materyal üzerinde düşünür ve benden ne öğrenmem 
beklendiğine karar veririm. 

34. Mümkün olduğu sürece,  bu derste öğrendiğim konuyla diğer 
derslerdeki konular arasında ilişki kurmaya çalışırım. 

35. Bu derse çalışırken sınıfta aldığım notları gözden geçirir ve 
önemli kavramlarla ilişkili ana hatları çıkarırım. 

36. Bu dersle ilgili metinleri okurken, önceden bildiklerimle 
okuduklarım arasında ilişki kurmaya çalışırım. 

37. Bu derste öğrendiklerimle ilişkili kendi düşüncelerimin neler 
olduğunu çıkarsamaya çalışırım. 

38. Bu derse çalışırken, okuduğum kaynaklardaki ana fikirlerin ve 
derste dinlediğim kavramların özetlerini çıkarırım 

39. Bu dersteki herhangi bir konuyu anlamazsam, sınıftaki bir 
başka öğrenciden yardım isterim. 

40. Bu dersteki kaynakları, okuduklarım ve derste dinlediklerim 
arasında ilişki kurarak anlamaya çalışırım. 

41. Bu dersle ilgili ne zaman bir iddia ya da sonuç okusam ya da 
duysam, bunun olası alternatiflerini düşünürüm. 

42. Bu dersle ilgili önemli terimlerin bir listesini oluşturur ve listeyi 
ezberlerim. 

43. Sınıfta gerek duyduğum zaman yardım isteyebileceğim 
öğrencileri belirlemeye çalışırım. 

44. Bu derse çalışırken hangi kavramları iyi anlamadığımı 
belirlemeye çalışırım. 
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45. Bu derse çalışırken, her çalışmada neler yapacağımı 
belirlemek için kendime hedefler koyarım. 

46. Derste not tutarken kafam karışırsa bu karışıklığı dersten 
sonra hemen düzeltirim. 

47. Ders kaynaklarından okuyarak edindiğim fikirleri, anlatım ve 
tartışma gibi diğer sınıf etkinliklerinde de kullanmaya çalışırım. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Alt Ölçekler 
 Sınav 

Kaygısı 
Öz 
yeterlik 

Yineleme Düzenleme Açımlama Eleştirel 
Düşünme 

Yardım 
arama 

Bilişötesi 

 
Madde 

Numaraları 

1- 4- 6- 
8- 11 

 

2- 3- 5- 
7- 9- 10- 
12- 13 

18- 23- 
32- 42 

14- 21- 25- 
35 

27- 34- 
36- 38- 
40- 47 

17- 24- 26- 
37–41 

19- 31-
39- 43 

15-16-20-
22-28-29-
30-33-44-
45-46-48 
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Aşağıda verilen ifadeleri dikkatle okuyunuz ve her ifadeye ne düzeyde katıldığınızı 
karşısındaki kutucuklara “X” işareti koyarak belirtiniz.  

   Yanıtlarınızı aşağıdaki yönergeye uygun olarak veriniz 
1 Kesinlikle Katılmıyorum 
2 Katılmıyorum 
3 Kararsızım 
4 Katılıyorum 
5 Kesinlikle Katılıyorum 

 1 2 3 4 5 

1. Arkadaşlarımı dinlemekten ve onlara bir şeyler anlatmaktan hoşlanırım.     
2. Başkalarını izleyerek öğrenmeyi severim.     
3. Bazı şeyleri unutmamak için, kendi kendime yüksek sesle tekrarlamaya 

ihtiyaç duyarım.     

4. Bir bütüne ait parçaları bir araya getirirken, yardımcı resim ya da 
çizimlere ihtiyaç duyarım.     

5. Bir ders saati boyunca sınıfta oturmak bana sıkıcı gelir.     
6. Bir haritadaki ayrıntıları genellikle zorlanmadan anlayabilirim.     
7. Bir şeyler anlatırken genellikle vücut dilini kullanırım.     
8. Bir şeyler ezberlerken kendimce kafiyeler ya da şarkılar uydurmayı 

severim.     

9. Bir şeyler okumayı ya da yazmayı severim.     
10. Bir şeyler tamir etmekten hoşlanırım.     
11. Bir yere otururken, oturmadan önce genellikle ellerimle dokunurum.     
12. Birbirine benzeyen ve benzemeyen geometrik şekilleri kolayca ayırt 

edebilirim.     

13. Birbirine yakın da olsalar, farklı melodileri ve sesleri kolayca ayırt 
edebilirim.     

14. Birisini dinlerken kağıt üzerine, dinlediklerime ilişkin şekiller çizmeyi 
severim.     

15. Çalışırken arada kalkıp dolaşırsam, daha iyi öğrendiğimi düşünürüm.     
16. Çalışırken kalkıp dolaşmaya ihtiyaç duyarım ve sık sık ara veririm.     
17. Çocukken öğrendiğim şarkıları genellikle iyi hatırlarım.     
18. Dans, spor ve aerobik gibi fiziksel koordinasyon gerektiren etkinliklerden 

hoşlanırım.     

19. Derste bir problemi yerimde ve kağıt üzerinde çözmektense, kalkıp 
tahtada çözmeyi tercih ederim.     

20. Derste öğretmenin, önemli bilgileri not ettirmesini isterim.     
21. Dinlediğim bir kişinin sarfettiği belli sözcükleri ve ses tonunu birkaç gün 

sonra bile hatırlayabilirim.     

22. Dinlediklerimi çoğu kez sesli olarak tekrarlarım.     
23. Dokunduğum ve kullandığım nesneleri sonradan daha iyi hatırlarım.     
24. Elle yapılan çalışmalardan hoşlanırım.     
25. En kolay hatırladığım şeyler, basılı ya da resim olarak gördüklerimdir.     
26. Farklı aksanla konuşan insanların söylediklerini anlamakta çok 

zorlanmam.     

EK 3: ÖĞRENME BİÇEMLERİ ENVANTERİ VE İLGİLİ MADDELERİN  
          ALT ÖLÇEKLERE DAĞILIMI 
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27. Fiziksel sporlar ya da egzersizlerden hoşlanırım.     

28. Gördüğüm bir şekli, doğru şekilde kağıda çizebilirim. 
 
 
 

   

29. Herhangi bir şeyi en iyi, birisi anlatarak açıkladığında öğrenirim. 
30. İncelediğim bir fotoğraftaki yüzleri ve diğer görsel ayrıntıları sonradan 

rahatlıkla hatırlayabilirim. 
31. Kendi sesimi teybe kaydedip-dinleyerek öğrenmekten hoşlanırım. 
32. Konuşmadan, işaretlerle iletişim kurmayı severim. 
33. Küçük grup tartışmalarını severim. 
34. Makine ve araç kullanmakta başarılıyımdır. 
35. Nesnelerin büyüklüklerini, şekillerini ve renklerini kolaylıkla 

hatırlayabilirim. 
36. Okuduğum ya da dinlediğim şeyleri, unutmamak için, genellikle yazarım. 
37. Okuduğum ya da duyduğum şeyleri, zihnimde kolaylıkla 

canlandırabilirim. 
38. Pandomim yapmayı severim. 
39. Radyodan yayımlanan bir hikayede geçen olayları takip edebilirim. 
40. Renkler konusunda gözüm iyidir. 
41. Resim ya da heykel yapmayı severim. 
42. Sözlü açıklamaları, yazılı olanlara göre daha iyi anlarım. 
43. Tarif edilen yerleri en iyi, belirli bina ya da ağaç gibi işaretler verildiğinde 

bulabilirim. 
44. Teypten verilen bir dersi anlayabilirim. 
45. Uygulamalı çalışmalar içeren dersleri severim. 
46. Yazılı açıklamaları, sözlü olanlara göre daha iyi anlarım. 
47. Yazılış ve okunuşu farklı bir sözcük duyduğumda, o sözcüğün harflerini 

tek tek  kodlayabilirim. 
48. Yeni bilgileri çizelge ya da çizimler halinde gördüğümde daha iyi 

öğrenirim. 
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 Alt Ölçkler
 Bedensel İşitsel Görsel 

M
ad

de
 N

um
ar

al
ar
ı 

07 
10 
11 
01 
16 
18 
19 
13 
24 
27 
32 
26 
38 
41 
45 
39 

03
08 
09 
02 
17 
21 
22 
14 
29 
31 
33 
30 
42 
44 
47 
40 

04 
06 
12 
20 
25 
28 
35 
36 
37 
43 
46 
48 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

 
 
 
Görüşülen Kişinin Adı ve Soyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Görüşülen Kişinin Okulunun Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Görüşme Yapılan Tarih: ...... / ...... /2009 

Görüşme Yapılan Saat: . . . . . . . .  

 
Merhaba, 

Adım C. Deha Doğan. Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları’nda ölçme 
ve değerlendirme uzmanı olarak çalışmaktayım. Ankara Üniversitesi Ölçme ve 
Değerlendirme Anabilim dalında doktora öğrenimime devam etmekteyim. 

Doktora tezimde, öğretmen adaylarının akademik başarıları belirlenirken hangi 
sınav türlerini ve durum belirleme yöntemlerini tercih ettikleri ve bu tercihlerinde etkili 
olan faktörler üzerine çalışıyorum.  Çalışmam kapsamında anket yönteminin yanı sıra 
öğretmen adayları ile yüz yüze görüşmeler yaparak da gerekli verileri toplamayı 
planlıyorum.  

Bu kapsamda size durum belirleme yöntemlerine ilişkin görüşlerinizle ilgili 
sorular yönelteceğim. Görüşme yaklaşık 20  dakika sürecektir. Görüşmeyi daha 
sonra üzerinde ayrıntılı çalışmak için ses kayıt cihazıyla kayda alacağım. Bu 
görüşmeden elde edilen bilgiler yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılacak, adınız 
kesinlikle gizli tutulacaktır. İzninizle sorulara geçmek istiyorum. 
 

1. Başarınız belirlenirken hangi durum belirleme yönteminin kullanılmasını 

tercih edersiniz? 

• Bunun nedenleri neler olabilir? 

• Akademik başarıyı artırmak, öğrenmeye katkı sağlamak vb. 

• Hangi durumlarda tercih edersiniz 

 

2. Bir durum belirleme yöntemini tercih etmenizde hangi özellikleriniz  

(bireysel farklılıklarınız) etkili olmaktadır? 

• Nasıl çalıştığınız, sahip olduğunuz yetenekler vb. 

• Hangi durumlarda etki etmektedir? 

• Örnek verebilir misiniz? 

 

EK 4: DURUM BELİRLEME TERCİHLERİ GÖRÜŞME FORMU 
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3. Hangi durum belirleme yöntemi sizin öğrenmenize daha çok katkı sağlıyor? 

Nasıl? 

•  Klasik durum belirleme yöntemleri 

• Yeni durum belirleme yöntemleri  

• Bunun nedenleri neler olabilir? 

 

4. Bir dersteki başarınız yalnızca performans görevleri ile değerlendirilse bu 

dersteki başarınız nasıl etkilenir? 

• Bunun nedeni nedir? 

• Sınav kaygısı, uygulama biçimi vb. 

 

5. Performans görevleri ile değerlendirilmenin olumlu ve olumsuz yönleri 

nelerdir? 

• Olumlu yönleri 

• Olumsuz Yönleri 

• Öğrenmeye katkı sağlaması, sınav kaygısı içermesi vb. 

• Olumlu ve olumsuz yönleri hangi durumlarda yaşamaktasınız 

 
 
 
 
 
 
 


