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PREFACE
Dear readers of the Current Research in Education,
It is a great pleasure to publish the fifth issue of Current Research in Education for our readers. The
issue is composed of 7 different papers having an acceptance rate of 87.5% in various disciplines of
education. We would like to thank all authors, referees, our editorial board members and content
editor that show efforts for the publication of the issue.
I would like to invite you to submit your manuscripts to the next issues of Current Research in
Education.

Arif SARIÇOBAN, PhD
Hacettepe University
Editor-in-Chief
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Roma’s School Ethnic Composition,
Intergroup Contact and
Global Citizenship Identification as
Predictors of Well-Being
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1
Texas A&M University-Commerce, TX, USA
2
Transylvania University, KY, USA
Abstract
We examined a serial mediation model of Roma’s prior school ethnic composition on well-being
through intergroup contact and global citizenship identification. Slovak Roma completed measures
related to school ethnic composition, intergroup friendships, global citizenship identification, and
mental and physical well-being. The results showed that attendance at schools with a larger number
of non-Roma predicted more intergroup friendships. A greater number of intergroup friendships
predicted greater global citizenship identification, which in turn, predicted greater well-being.
Furthermore, intergroup friendships also predicted greater well-being. The association between
school ethnic composition and well-being was mediated by intergroup friendships and global
citizenship identification. Together, the results highlight the environmental impact on Roma’s
social network, identity, and mental and physical well-being.
Keywords: Roma, Education, Integration, Desegregation, Intergroup Contact, Global Citizenship,
Identification, Social Identity, Well-Being.
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Introduction

Roma are the most discriminated group in Europe (McGarry, 2011). Roma, compared to nonRoma, face verbal harassment and threats of physical violence (Vermeersch, 2011), lower
psychological well-being (Kamberi, Martinovic, & Verkuyten, 2015), employment difficulties and
lower pay (Drydakis, 2012), poor health care (Cook, Wayne, Valentine, Lessios, & Yeh, 2013),
substandard living conditions (Kósa, Daragó, & Ádány, 2009), and poorer education (Cudworth,
2008). Despite efforts by the European Union (along with a multitude of NGOs) to integrate Roma,
particularly in the education domain (Buţiu, 2014), schools remain relatively segregated (Kovács,
2015). The problem of school desegregation is especially evident in Slovakia where little effort has
been made (Taba & Ryder, 2012). Roma are segregated in education through practices such as
inappropriately placing Roma children in special schools for individuals with disabilities and also
by placing them in Roma-only classes at regular schools (Arabadjieva, 2015). In the present
research we examined associations between Slovakian Roma’s perception of school ethnic
composition, intergroup contact, global citizenship identification, and well-being.
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1.1.

Roma’s Well-Being

Roma experience poorer physical (Cook et al., 2013) and psychological well-being (Kamberi et al., 2015;
Lee et al., 2014) than non-Roma. For example, Cook and colleagues (2013) reviewed prior research
concerning Roma’s physical health to find that Roma (vs. non-Roma) are more at risk of developing
diabetes, have higher blood pressure, show greater prevalence of end stage renal disease, are more likely to
suffer from migraine headaches, and are more vulnerable to disease outbreaks. Goward, Repper, Appleton,
and Hagan (2006) surveyed Roma and non-Roma in the UK and found Roma to report higher levels of
anxiety and depression, and lower levels of health related quality of life. Similarly, Lee and colleagues
(2014) surveyed children in Romania and Bulgaria to find Roma (vs. non-Roma) reporting higher
prevalence of a variety of psychological disorders (e.g., phobias, anxiety, depression). There are a variety
of predictors for the difference in physical and mental health between non-Roma and Roma. Jarcuska and
colleagues (2013) surveyed Roma in Slovakia to find that lack of money was the most frequently endorsed
reason for facing difficulty in accessing physical health services. Kamberi and colleagues (2015) examined
a variety of mediators of the association between Roma and non-Roma and subjective well-being. The
results showed health status, household income, education, quality of housing, discrimination, and ethnic
pride were all significant mediators. Other variables, such as school ethnic composition, intergroup contact,
and viewing the self in terms of a global identity may also influence Roma well-being.
1.2.

Intergroup Contact

Psychologists have long recognized the negative impact of discrimination and feeling rejected by society
on well-being (Schmitt, Branscombe, Postmes, & Garcia, 2014), while feeling accepted is related to
positive well-being (Blackhart, Nelson, Knowles, & Baumeister, 2009). Intergroup contact theory (Allport,
1954; Pettigrew, 1998) posits that under some circumstances, contact between members of different groups
can reduce intergroup prejudice. A wealth of research shows that intergroup contact, in ideal contexts, does
reduce prejudice (Lemmer & Wagner, 2015; Pettigrew & Tropp, 2006) through increasing knowledge
regarding the outgroup, lowering anxiety, and increasing empathy (Pettigrew & Tropp, 2008). Research
suggests that the associations are universal (Pettiegrew, Tropp, Wagner, & Christ, 2011) and work for
children and adolescents (Beelmann & Heinemann, 2014) as well as adults. The association between
intergroup contact and prejudice reduction is particularly strong when friendships are formed (Davies,
Tropp, Aron, Pettigrew, & Wright, 2011). Kao and Joyner (2006) show that students in schools in which
the racial composition is more heterogeneous (vs. homogeneous) are likely to have more intergroup
friendships. In other words, in schools in which one’s racial/ethnic identity is a minority, students have
fewer opportunities to form friendships with intragroup individuals and instead make friends with outgroup
members. Thus, school composition can influence intergroup contact and friendships. Intergroup contact
may also influence students’ view of the world and well-being. Thus, for Roma, attendance at desegregated
schools may provide greater opportunities for intergroup contact with non-Roma. This can lead to more
opportunities for intergroup friendships, which in tuned can influence Roma’s well-being.
Research shows that minority group members with more intergroup friends experience a greater sense of
belongingness to their school (Mendoza-Denton & Page-Gould, 2008). Interpreted differently, greater
intergroup friendships may be related to greater felt acceptance in the school environment, which may lead
to positive well-being. Although the majority of intergroup contact research focuses on intergroup attitudes
and prejudice as an outcome, contact may also be related to well-being. Some support for this notion was
shown by McGill, Way, and Hughes (2012), where the researchers observed that middle school students
with both intra- and interracial friendships (vs. only intra and only inter) are found to report less depressive
symptoms and greater friend support. Beyond well-being, contact may also broaden individuals’
worldview. Heyward (2002) suggests that intergroup contact in schools, where the normative context is
supportive for interactions, students are equal status and level of competence, and the context promotes
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cooperation (vs. competition), may promote intercultural literacy and a broader worldview. Verkuyten,
Thijs, and Bekhuis (2010) showed that intergroup contact is associated with support for multiculturalism,
and suggest that contact leads to lessening of ethnocentric worldviews in favor of more open worldviews.
Thus, intergroup contact may predict individuals view of self as a global citizen.
1.3.

Global Citizenship

Building up prior theorizing, Reysen, Larey, and Katzarska-Miller (2012) define global citizenship as
awareness, caring, embracing cultural diversity, promoting social justice and sustainability, and a sense of
responsibility to act for the betterment of the world. Reflecting this definition, a wealth of research shows
that individuals’ degree of felt psychological connection to the identity of global citizen (i.e., global
citizenship identification) predicts intergroup empathy, valuing diversity, social justice beliefs,
endorsement of environmental sustainability, intergroup helping, and a responsibility to act (e.g., Reysen et
al., 2012; Gibson & Reysen, 2013; Katzarska-Miller, Barnsley, & Reysen, 2014; Plante, Roberts, Reysen,
& Gerbasi, 2014; Reysen & Katzarska-Miller, 2013a, 2013b; Reysen, Katzarska-Miller, Gibson, &
Hobson, 2013; Reysen, Katzarska-Miller, Salter, & Hirko, 2014). However, little research has examined
whether global citizenship identification is related to either intergroup contact or well-being.
One study found that college students who indicated interacting with others from another nation (vs. no
interaction) showed greater global competency (Soria & Troisi, 2014). Global awareness, which reflects the
construct of competency, is one antecedent to global citizenship identification (Reysen & Katzarska-Miller,
2013a, 2013b). Chickering and Braskamp (2009) surveyed students before and after studying abroad.
Students reported interacting with others outside their ingroup as well as greater global citizenship identity.
Although the evidence is limited, the above studies suggest that intergroup contact is related to identifying
the self as a global citizen. No research has directly examined the association between global citizenship
and well-being. However, indirect evidence is provided by Gibson and Reysen (2013) who showed that
students exposed to a lecture regarding global awareness (vs. a lecture containing negative connotations
regarding global citizenship) reported experiencing greater positive affect and global citizenship
identification. Snider, Reysen, and Katzarska-Miller (2013) also found a correlation between global
citizenship identification and positive emotions. To the extent that positive affect reflects well-being, the
results of these two studies suggest that global citizenship identification should be associated with wellbeing.

2.

Present Study

The purpose of the present study is to test a serial mediation model of Roma’s perception of school ethnic
composition on well-being through perceived intergroup contact and global citizenship identification. Prior
research shows that heterogeneous schools promote intergroup friendships (Kao & Joyner, 2006),
intergroup friendships is related to a greater sense of belongingness at school (Mendoza-Denton & PageGould, 2008), and feeling a sense of belonging or acceptance is related to positive well-being (Blackhart,
Nelson, Knowles, & Baumeister, 2009). Further, students with both intra- and interracial friendships report
less depressive symptoms and greater friend support (McGill et al., 2012). Intergroup contact is also
suggested to lead to a broader and more open worldview (Verkuyten et al., 2010). For example, studying
abroad is associated to greater interactions with outgroup members and global citizenship (Chickering &
Braskamp, 2009). Just as positive emotions are related to global citizenship identification (Snider et al.,
2013), global citizen identification may be related to well-being. In the present study Roma participants
completed measures related to school ethnic composition, intergroup contact, global citizenship
identification, and well-being. We predict a serial mediation model such that prior school composition in
which participants were the minority (vs. majority) predicts greater well-being through more intergroup
friendships and greater identification with global citizens. In other words, Roma that attended schools with
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a majority of non-Roma will report more intergroup friendships, intergroup friendships will predict greater
identification with global citizens, and global citizenship identification will predict greater well-being.

3.

Method

3.1.

Participants and Procedure

Participants (N = 151, 64.2% women; Mage = 32.93, SD = 10.44) included self-identified Roma from
Slovakia. Participants were solicited both online through Roma related organizations and in Roma
communities in Slovakia by a native Slovak Roma. The survey was back translated to ensure equivalency
in meaning prior to distribution. As part of a larger survey regarding Roma identity and experiences,
participants completed measures related to ethnic composition of schools attended, contact with non-Roma,
global citizenship identification, well-being, and demographic items.

3.2.

Materials

A single item (“The majority of schools I attended had...” with responses ranging from 1 = all Roma
students to 5 = all non-Roma, except for myself; M = 3.75, SD = 1.01) assessed the degree of ethnic makeup of participants’ educational experience in school. A single item (“How many of your friends and good
acquaintances are Non-Roma;” M = 2.71, SD = 0.97) adapted from prior research (Pettigrew, Christ,
Wagner, & Stellmacher, 2007) assessed the degree of intergroup contact on a response scale from 0 = none
to 4 = very many. A single item measure of ingroup identification (“I strongly identify with global
citizens;” M = 3.91, SD = 1.84) was adapted from prior research (Postmes, Haslam, & Jans, 2013; Reysen,
Katzarska-Miller, Nesbit, & Pierce, 2013) to assess global citizenship identification on a 7-point Likerttype scale, from 1 = strongly disagree to 7 = strongly agree. Five items from prior research (Diener,
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; DeSalvo et al., 2006; Lovibond & Lovibond, 1995) were standardized
and combined to assess well-being (α = .74). One item (“Compared to others my age, I would say my
health is...”), rated from 1 = poor to 5 = excellent, tapped physical health (M = 3.53, SD = 0.97). The
remaining items (“I am satisfied with my life,” “I often feel depressed,” “I am often anxious,” “I often feel
stressed;” the latter three items were reversed), rated from 1 = strongly disagree to 7 = strongly agree,
tapped psychological well-being (M = 4.75, SD = 1.33).

4.

Results

A hierarchical linear regression showed that a school ethnic composition predicted greater well-being (see
Table 1, Step 1). However when the mediators were included in the analysis, the association between
school composition and well-being was lower (see Step 2), and intergroup contact and global citizenship
identification were significant.
Table 1. Unstandardized Coefficients for Regression showing Association of School Ethnic Composition,
Intergroup Contact, and Global Citizenship Identification with Well-Being
Step 1
Variable
School Composition
Intergroup Contact
Global Citizenship Identification
R2 Change
F Change
df Change

b
.28

.16
29.03**
(1, 149)

SE
.05

Step 2
t
5.39**

b
.17
.16
.08
.09
8.66**
(2, 147)

SE
.06
.06
.03

t
3.09**
2.71**
2.61*

Note. * p < .05, ** p < .01.
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To examine the predicted serial mediation model we used the PROCESS SPSS macro with 95% confidence
intervals and 20,000 bootstraps (Hayes, 2013). The total effect (i.e., association between school
composition with well-being) and direct effect (i.e., association between school composition with wellbeing partialling out the potential mediators) were demonstrated in the prior regression. The mediation of
school composition to well-being through intergroup contact, and through global citizenship identification,
as single mediators were significant, as indicated by the absence of zero within the confidence intervals of
the indirect effects (see Table 2). Additionally, the predicted serial mediation model of school composition
to well-being through both intergroup contact and global citizenship identification was significant (see
Figure 1 and Table 2). This final pathway supports the hypothesis that attending schools with more nonRoma (vs. more Roma) predicts greater well-being is mediated by intergroup contact and global citizenship
identification. In other words, attending a school with a greater number of non-Roma students predicts
more contact and friendships with non-Roma, intergroup contact predicts viewing the self as a global
citizen, which in turn predicts greater well-being.
Table 2. Bootstrap Analysis of Indirect Effects through Intergroup Contact and Global Citizenship
Identification

Total Effect
Direct Effect
Intergroup Contact
Global Citizenship Identification
Intergroup Contact + G.C. Identification

b

SE

.28
.17
.07
.03
.01

.05
.06
.03
.02
.01

95% Confidence Interval
Lower
Upper
.177
.063
.013
.000
.002

.382
.285
.142
.078
.035

Note. The ratio of the indirect effect to the total effect of the serial model is .04.
A careful analysis of Table 2. demonstrates that Levene’s Test for Equality of Variances shows no diversity
between the variances of the two age groups, which enables t-test for Equality of Means to be taken into
consideration and thus, the H0 –null hypothesis- that assumes no relation between the students’ age and
attitudes is tested. Since the Sig. (2-tailed) value (0.38) is greater than p value=0.05, the H0 hypothesis may
not be rejected. This denotes that there is no significant correlation between the students’ age and attitudes
towards TCT.
.28**

School
Composition

Intergroup
Contact
.43**
School
Composition

.37*

.34*

Well-Being

Global Citizen
Identification
.16**

.17**

.07*
Well-Being

Figure 1. Serial mediation model of school ethnic composition predicting well-being through intergroup
contact and global citizenship identification.
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5.

Discussion

The purpose of the present research was to test a serial mediation model of the association of Roma’s
perception of prior school ethnic environment on well-being through intergroup contact and global
citizenship identification. As predicted, the model was supported. In effect, Roma whose prior schools were
predominantly non-Roma reported greater intergroup friendships. Participants with more intergroup
friendships predicted greater identification with global citizens, reflecting a broader perspective of the
world. Lastly, global citizenship identification predicted greater well-being. Together, the results highlight
the environmental impact on Roma’s social network, identity, and mental and physical well-being.
As the most discriminated group in Europe (McGarry, 2011), research has understandably shown
repeatedly that Roma (vs. non-Roma) experience poorer physical (Cook et al., 2013) and psychological
well-being (Kamberi et al., 2015; Lee et al., 2014). Researchers have provided evidence of finances
(Jarcuska et al., 2013), health status, household income, education, quality of housing, discrimination, and
ethnic pride (Kamberi et al., 2015) as explanatory factors for the discrepancy between Roma and nonRoma with respect to well-being. Given the extent of segregation in schools experience by Roma in
Slovakia (Taba & Ryder, 2012), in the present research we examined the ethnic composition of prior
schools attended by participants as a predictor of Roma’s well-being.
Prior research has shown that in schools that are heterogeneous, minority students are likely to have more
intergroup friendships (Kao & Joyner, 2006). The results of the present study support this finding in that
Roma that attended schools with more non-Roma reported more intergroup contact and friendships with
non-Roma. Also, supporting prior research suggesting that ingroup contact is associated with a broader
worldview (Heyward, 2002; Verkuyten et al., 2010) and global citizen identity (Chickering & Braskamp,
2009), intergroup friendships was shown to predict identification with global citizens. Building upon prior
research suggesting that global citizenship identification may be related to well-being (Gibson & Reysen,
2013; Snider et al., 2013), the results of the present study show that global citizenship predicts mental and
physical well-being. Furthermore, despite past researchers’ focus on intergroup attitudes as the primary
outcome of intergroup contact (e.g., Beelmann & Heinemann, 2014; Pettigrew & Tropp, 2006, 2008), the
present research highlights a positive association between intergroup contact and friendships and wellbeing. Overall, when accounting for Roma’s intergroup friendships and degree of global citizenship
identification, the association between school ethnic composition and well-being was significantly reduced.
Although many Roma students in Slovakia continue to be segregated (Taba & Ryder, 2012) there are
schools (as shown in the present study) that are desegregated, although still affording Roma students
minority status. However, those students that did attend schools in which they were the minority, reported
greater well-being, more intergroup friendships, and a more global perspective as indicated by
identification with global citizens. The positive outcomes for these participants highlight the beneficial
results of desegregation. Although the current study explored the minority experience, similar to prior
research showing prejudice reduction for children exposed to intergroup contact (Beelmann & Heinemann,
2014), we argue in favor of greater desegregation in schools. Such a change in the normative environment
in these settings may lessen discrimination and prejudice toward Roma for future generations. However,
negative intergroup contact hinders the reduction of prejudice (Hewstone, 2015). If teachers and school
administration afford a normative environment in which non-Roma students are allowed or encouraged to
express prejudice toward Roma then such desegregation efforts will likely hinder any beneficial outcomes
of intergroup contact. As noted in the introduction, Roma face a high degree of prejudice and
discrimination in Europe. For integration to be effective in schools, greater efforts are needed to reduce
prejudice toward Roma from both teachers and students. Yet, the beneficial outcomes for Roma in the
present research suggest that greater desegregation in Slovakia is needed.
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The present research showed a variety of novel outcomes with respect to the influence of the environmental
context of schools for Roma’s well-being, however there are limitations to consider when interpreting the
results. First, the present research was correlational. Therefore, we are unable to make any causal claims
about the pathways presented in the present study. Future researchers may experimentally introduce
intergroup contact interventions to examine the effect of such programs on global citizenship identification
and well-being. Second, respondents in the present research consisted of Roma from one country and one
region within that country. As minority populations of Roma are spread across European nations, the
results may differ in these other cultural spaces. Further research with Roma in other contexts is needed to
generalize the present findings. Third, the present research only included participants who self-identified as
Roma. There are a variety of subgroups (e.g., travelers) that fall under the umbrella of the term Roma, and
individuals who may be categorized by non-Roma as Roma, who were not included in the present research.
Further research with a greater variety of individuals, perhaps including the non-Roma majority as a
comparison sample, is needed.
In conclusion, the results of the present research showed that the association between Roma’s prior school
ethnic composition and well-being was mediated through Roma’s intergroup friendships and global
citizenship identification. The results highlight the importance of Roma’s school environmental context,
interactions with non-Roma, and global citizen identity in predicting well-being. As the education system
in many parts of Europe, particularly in Slovakia, continue to segregate and intentionally or unintentionally
discriminate against Roma students, the results show beneficial outcomes of desegregation. Greater
intergroup contact and friendships was related to both viewing the self as a global citizen and well-being.
With a greater acceptance of Roma and desegregation at all levels of the educational system, the cultural
context of racism that disproportionately and negatively impact and oppress Roma may lessen in the future.
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Bu çalışmanın amacı; istatistiksel analiz süreçleri içeren eğitim araştırmalarında normallik
varsayımlarının, kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesinde ve uygulanmasında dikkate
alınıp alınmadığının, bu varsayımların hangi yöntem ve tekniklerle test edildiğinin ve bu
değerlendirmelere bağlı olarak kullanılacak istatistiksel yönteme yönelik ne tür kararlar verildiğinin
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden
elverişlilik/uygunluk örneklemesine göre belirlenen uluslararası hakemli 5 dergide, 2013-2015
yılları arasında yayımlanan toplam 788 makale incelenmiştir. Temel araştırma türünde betimsel bir
araştırma olarak yürütülen bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından
geliştirilen bir makale inceleme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sıklık ve yüzde
hesaplamaları ile kontenjans dağılımlarına yönelik χ2 bağımsızlık testi kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre incelenen makalelerin 340’ında normallik varsayımının test edilmesi gerektiği, bu
340 araştırmanın 133’ünde normallik varsayımının test edildiği, fakat bu 133 araştırmanın 40’ında
normallik varsayımının hangi yöntem ve tekniklerle test edildiğine yönelik herhangi bir açıklama
yapılmadığı görülmüştür. Normallik varsayımının test edilmesinde sırasıyla betimsel yöntemler,
grafiksel yöntemler ve hipotez testleri en sık kullanılan yöntemlerdir. Hipotez testleri içerisinde en
sık kullanılanlar sırasıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleridir. Normallik
varsayımının test edilmesine bağlı olarak verilen kararlar içerisinde normallik varsayımının
sağlanması durumunda parametrik yöntem ve tekniklerin kullanılması en sık gözlenen karar
olmuştur. Diğer taraftan normallik varsayımı sağlanmamasına rağmen parametrik yöntem
kullanılan araştırmalar da belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda normallik varsayımının test
edilmesi gereken eğitim araştırmalarında, normallik varsayımlarının test edilmesi ve buna bağlı
olarak kullanılacak istatistiksel yöntem ve tekniklere karar verilmesi açısından önemli eksiklikler
ve hatalar bulunabildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Normallik, Normal Dağılım, Varsayım, Parametrik Test, Eğitim
Araştırmaları.
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Examination of Educational Researches Published in International Journals In Terms of
Normality Assumptions
Abstract
The aim of this study was to examine whether or not the normality assumptions were taken into
consideration in defining which statistical methods to use in educational research articles that include
statistical analysing procedures; and whether or not these assumptions were taken into account also in the
application process; which methods and techniques were used towards the testing of these normality
assumptions based on the evaluations on the assumptions; and finally the investigation of what kind of
decisions were given in the selection of the appropriate statistical technique. In order to achieve this aim,
788 articles published from 2013 to 2015 in 5 peer-reviewed international journals which are selected
according to convenience sampling, one of the non-random sampling methods, are examined. This study
was carried out as a descriptive research. An article review form, developed by the researchers, was used as
a data collection tool. Frequency and percentage calculations and χ2 independence test for contingency
distributions were used for the analysis of the data. According to findings, it was revealed that in 340
articles normality assumption had to be tested and in 133 out of 340 normality assumption were tested and
in 40 out of 133 researchers did not report how normality assumption was tested. Descriptive, graphical and
hypothesis tests respectively were the most common methods in testing normality assumption. The most
common hypothesis tests were Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk, respectively. Most common
decision based on normality assumption testing was to use parametric tests on the assurance of normality
assumption when normality assumption was a pre-existing condition. On the other hand, there are studies
that didn’t meet the normality assumption yet still used parametric tests. As a result of this study, there
were serious deficiencies and errors both in the testing of normality assumptions and decision-making
related to the statistical methods and techniques to be used in the educational research that the normality
assumption needs to be tested.
Keywords: Normality, Normal Distribution, Assumption, Parametric Test, Educational Research.

1.

Giriş

Kanıta dayalı bilgi üretimi, bilimsel bilgiyi diğer bilgi kaynak ve türlerinden ayıran temel nitelik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kanıt üretme, belli bir amaç ve hipotezler doğrultusunda sistematik gözlemler
yapma, bu gözlemlerin sonuçlarını verilere dönüştürme ve bu verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz
ederek analiz sonuçlarını değerlendirme süreçlerini içermektedir. Bu doğrultuda istatistik, bilimsel bilgi
üretiminde araştırmacıların en önemli araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Uzgören, 2012;
Pagano, 2009; Bakeman ve Robinson, 2005).
Veri analizinde kullanılacak istatistiksel hipotez testleri; verinin yapısına ve ölçek türüne, dağılımın
biçimine ve test edilecek hipoteze göre ‘parametrik testler’ ve ‘parametrik olmayan testler’ olmak üzere
sınıflandırılmaktadır. Parametrik testler; belirli bir hipotetik evren dağılımına ve bu dağılımı belirleyen
ortalama, standart sapma gibi parametrelere dayalı algoritmalar içeren esnek olmayan yöntem ve
tekniklerin ortak adıdır. Parametrik olmayan testler ise genellikle bir evren dağılımından bağımsız olarak,
beklenen-gözlenen değer farkları, sıra ve sıra farkları gibi daha temel ve betimsel kestirimlere dayalı
algoritmalar içeren esnek yöntem ve tekniklerdir. Parametrik testlerin istatistiksel gücü ve etki büyüklüğü,
parametrik olmayan testlere göre daha yüksektir. Birinci ve ikinci tip hatalara karşı daha dirençlidir. Diğer
taraftan parametrik olmayan testler, veri yapısı ve test edilecek hipotezin gereği olarak kullanılabildiği gibi
normallik, bağımsızlık, homojenlik, küresellik, doğrusallık, çoklu bağlantılılık gibi parametrik test
varsayımlarının gerekmediği ya da sağlanmadığı durumlarda da kullanılabilmektedir (Buskirk, Willoughby
ve Tomazic, 2013; McKillup, 2012; Howitt ve Cramer, 2011; Ravid, 2011; Field, 2009; Stevens, 2009;
Krzanowski, 2007; Foster, Barkus ve Yavorsky, 2006; Leech, Barrett ve Morgan, 2005; Sharma, 1996).
Parametrik testler, belli bir dağılım ve parametreler esas alınarak geliştirildiği için bu sınırlılıklara bağlı
olarak tanımlanmış temel varsayımlar içermekte ve ancak bu varsayımlar sağlandığında
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kullanılabilmektedir. Bir veya daha fazla varsayımın ihlal edilmesi durumunda test sonuçlarının hatalı ve
yanıltıcı olacağı açıktır. Bu nedenle analizler öncesinde varsayımların incelenmesi önemlidir.
Varsayımların sağlanıyor olması, aynı zamanda analiz sonuçlarının geçerliliğinin de bir kanıtıdır (Field,
2009; Stevens, 2009; Miles ve Banyard, 2007; Thode, 2002). Kennedy ve Bush (1985), bir veya daha fazla
varsayımın ihlali durumunda analiz sonuçlarının güvenirlik ve geçerliğinin manidar düzeyde düştüğünü,
benzer şekilde Bradley (1982), dağılımın normalden saptığı durumlarda istatistiksel çıkarımların hatalı
olduğunu belirlemiştir.
Davranış bilimlerinde de yaygın bir şekilde kullanılan parametrik testlerin tamamına yakını, ‘normal
olasılık dağılımı’ olarak bilinen hipotetik evren dağılımını ya da bu dağılımdan türetilmiş bir olasılık
dağılımını temel almaktadır (Abbott, 2011; Stevens, 2009). Parametrik testler arasında yaygın bir şekilde
kullanılan ANOVA, t testi, regresyon analizi gibi tek değişkenli; MANOVA, faktör analizi, diskriminant
analizi gibi çok değişkenli teknikler, normallik varsayımlarına dayalıdır (Howitt ve Cramer, 2011; Field,
2009; Thode, 2002). Bu nedenle bu testlerin kullanılabilmesi için normallik varsayımının sağlanması bir
önkoşuldur (Mertler ve Vannatta, 2005). Normallik varsayımının ihlali, analizin istatistiksel gücünü ve
analiz sonuçlarının geçerliğini düşürmektedir (Wells ve Hintze, 2007).
“Gauss” veya “Gauss-Laplace” dağılımı olarak da bilinen normal dağılım, ortalama ve standart sapma ile
tanımlı sürekli bir olasılık dağılımıdır (Johnson ve Bhattacharyya, 2010; Krzanowski, 2007). Normal
dağılımın olasılık-yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

𝑌=

𝑁
𝜎√2𝜋

𝑒 −(𝑋−𝜇)

2 /2𝜎2

Yukarıdaki formülden de görüleceği üzere sürekli bir olasılık-yoğunluk fonksiyonu olan normal dağılım iki
parametre ile tanımlıdır. Bunlar evren ortalaması (μ) ve evren standart sapmasıdır (σ). Bu tanımlamaya
göre normal dağılım; (-∞, +∞) aralığında X eksenine asimptotiktir, simetriktir, verilerin ortalama, mod ve
medyanları simetri ekseni üzerinde çakışıktır ve eğri altındaki toplam alanın olasılığı 1’dir (Privitera, 2015;
Abbott, 2011; Cohen ve Swerdlik, 2010; Lind, Marchal ve Wathen, 2006; Leech, vd. 2005; Kenny, 1987).
‘Normal olasılık dağılımı’ ya da kısaca ‘normal dağılımın’ yanı sıra sürekli değişkenlere yönelik olarak
tanımlanmış, ‘student t dağılımı’, ‘ki-kare dağılımı’, ‘z dağılımı’, ‘F dağılımı’ gibi başkaca olasılık
dağılımları da bulunmaktadır. Normal dağılımdan türetilmiş olan bu dağılımlar, ortalama ve standart
sapmanın yanı sıra serbestlik dereceleri ile tanımlıdır ve genel olarak ‘normal olasılık dağılımları ailesini’
oluşturmaktadır (Field, 2009; Ross, 2009; Roussas, 2007; Lind, vd. 2006; Quinn ve Keough, 2002). Diğer
taraftan süreksiz değişkenlere yönelik olarak tanımlanmış ve kullanılacak tekniği belirlemekten çok,
değişkenin yapısının anlaşılmasını kolaylaştıran ‘Bernoulli dağılımı’, ‘Binom dağılımı’, ‘Poisson dağılımı’,
‘Geometrik ve Hipergeometrik dağılımlar’ gibi olasılık dağılımları da bulunmaktadır (McKillup, 2012;
Krzanowski, 2007; Quinn ve Keough, 2002; Kenny, 1987; Mardia, 1972).
Birçok sürekli değişken ve davranış ölçümleri, normal dağılım ailesinde yer alan hipotetik evren
dağılımlarından birine uygunluk göstermektedir. Bu nedenle günlük yaşamdaki veya doğadaki ölçülebilir
pek çok değişkenin normal dağılım özelliği gösterdiği veya normal dağılım özelliğine yakın görünüm
sergilediği kabul edilmektedir (Privitera, 2015; Özdamar, 2011; Ravid, 2011; Johnson ve Bhattacharyya,
2010; Johnson ve Wichern, 2007; Bakeman ve Robinson, 2005; McClave, Benson ve Sincich, 2001).
Yapılan araştırmalarda öğrenci seçme sınavı puanlarının, yetişkin kadın veya erkeklerin boy uzunlukları
veya ağırlıklarının, geniş bir sınıfta öğrencilerin başarı puanlarının, eğitimde zekâ testlerinden elde edilen
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puanların, büyük topluluklarda yıllık hane halkı gelirlerinin normal veya normale yakın dağıldıkları
belirlenmiştir (McKillup, 2012; Pagano, 2009; Kirk, 2008; Roussas, 2007; Upton ve Cook, 1996).
Normal dağılım ve normal dağılım ailesinde yer alan diğer dağılımlar hipotetik evren dağılımları oldukları
için gözlem sayısı, bu dağılımların belirlenebilmesinde önemlidir. ‘Merkezi limit teoremine’ göre normal
dağılıma sahip olan bir evrenden gelen ve bağımsız gözlemlerden oluşan yansız örneklemlerin her biri,
örneklem büyüklüğü 30 ve üzerinde olmak koşuluyla normal dağılım gösterir. Ayrıca evrenden bağımsız
olarak, örneklem büyüdükçe dağılımın şekli normal dağılıma yaklaşır ve böylece parametrelere yönelik
olarak yapılacak çıkarımların geçerlik ve güvenirlik düzeyleri artar (Privitera, 2015; Wilcox, 2012b; Ravid,
2011; Ross, 2009; Roussas, 2007; Lind, vd. 2006; Dekking, Kraaikamp, Lopuhaä ve Meester, 2005).
Genel olarak normal dağılım, bağımlı değişkenin sayısına göre ‘tek değişkenli normal dağılım’ ve ‘çok
değişkenli normal dağılım’ olmak üzere sınıflandırılabilmektedir. Bağımsız değişkenin ya da değişkenlerin
süreksiz yani kategorik olması durumunda ise bağımlı değişkenin, bağımsız değişkenin her bir
kategorisinde ya da bağımsız değişken kategorilerinin her bir kombinasyonunda normal dağılım göstermesi
gerekmektedir. Bu durum ‘tek yönlü normal dağılım’ve ‘çok yönlü ya da çoklu normal dağılım’ ayrımını
da ortaya çıkarmaktadır. Bağımlı bir değişkene ait ölçümlerin gruplar içi faktörünün her bir düzeyi için ya
da her bir alt grup için normal dağılımın sağlanması anlamına gelen “çoklu normallik” varsayımının
incelenmesinde de tek değişkenli normallik için uygulanan yöntem ve teknikler kullanılabilmektedir
(Büyüköztürk, 2013; Tabachnick ve Fidell, 2013; Stevens, 2009).
Tek değişkenli normallik varsayımı, örneklemdeki her bir sürekli değişkene ilişkin ölçümlerin normal
dağılımdan geldiğini ifade etmektedir (Stevens, 2009; Hair, Anderson, Tatham ve Black, 1998). Sürekli tek
bir değişkenden elde edilen puanların normal dağılıp dağılmadığı betimsel, grafiksel ve istatistiksel
yöntemlerle incelenebilmektedir (Ghasemi ve Zahediasl, 2012; Abbott, 2011; Thode, 2002; Sharma, 1996).
Grafiksel yöntemlerde, puanların bir doğru üzerindeki konumu ya da çan eğrisi şeklinde dağılım gösterip
göstermediği belirlenerek puanların dağılımı görsel olarak sunulmaktadır (Field, 2009; Quinn ve Keough,
2002). Bu amaçla normal dağılım eğrisinin de çizdirildiği histogram, gövde-yaprak (stem-and-leaf) grafiği,
uç ya da aykırı değerlerin gözlemlendiği kutu-bıyık grafiği (box plot, box-and-whiskers), P-P (ProbabilityProbability) grafiği, normal Q-Q (Quantile-Quantile) grafiği veya detrended normal Q-Q grafiği sıklıkla
kullanılmaktadır (McKillup, 2012; Lind, vd. 2006; Green ve Salkind, 2005; Thode, 2002). Grafiksel
yöntemlerden histogram, değişkenin sürekli olduğunda çizilmekte ve puanlar normal dağılıma sahip
olduğunda çan eğrisi görünümünde olmaktadır (Wilcox, 2012b; Thode, 2002). P-P ve Q-Q grafikleri ise
beklenen ve gözlenen değerler arasındaki uyumu ortaya koymaktadır. Bu grafikler küçük örneklemlerde
(n<20) yeterli bilgi verememektedir (Field, 2009; Johnson ve Wichern, 2007; Sharma, 1996). Görselliğin
ön planda olduğu grafiksel yöntemler, örneklem büyüklüğünden görece bağımsız olmalarına rağmen
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) büyük örneklemlerde objektif sonuçlar ortaya
koyamamaktadır (McKillup, 2012). Bu nedenle grafiksel yöntemlerin diğer yöntemlerle birlikte
değerlendirilmesi önerilmektedir (Stevens, 2009; Thode, 2002; Hair, vd. 1998).
Verilerin dağılımlarının, aritmetik ortalama, mod, medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları gibi istatistikler
üzerinden incelenmesi, betimsel yöntemler olarak belirtilmektedir (Abbott, 2011; Kirk, 2008). Bu
kapsamda aritmetik ortalama, mod ve medyanın eşit ya da yakın olması, çarpıklık ve basıklık katsayılarının
±1 sınırları içinde 0’a yakın olması, çarpıklık ve basıklık katsayılarının kendi standart hatalarına bölünmesi
ile hesaplanan çarpıklık ve basıklık indekslerinin ±2 sınırları içinde 0’a yakın olması, standart sapma ile
ortalamanın oranını yüzde olarak ifade eden bağıl değişim katsayısının 20 ile 25 aralığında olması normal
dağılımın varlığına kanıt olarak değerlendirilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013; McKillup, 2012;
Wilcox, 2012b; Howitt ve Cramer, 2011; Lind, vd. 2006). Normallik varsayımına yönelik incelemelerde
betimsel yöntemlerin de diğer yöntemlerle birlikte kullanılması ve sonuçların birlikte değerlendirilmesi
önerilmektedir (McKillup, 2012; Abbott, 2011; Gnanadesikan, 1997).
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Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normalliğini test etmek amacıyla başvurulan bir başka
yöntem ise istatistiksel hipotez testlerinin kullanılmasıdır (Krzanowski, 2007). Bu kapsamda farklı
yaklaşımlara göre geliştirilmiş olan normallik testlerinden yararlanılabilmektedir. Çarpıklık indeksinin
istatistiksel olarak manidarlığının test edildiği ‘Z testi’ bu amaçla kullanılabilecek testlerden biridir. Bu
testte “puanların dağılımının normal dağılımdan manidar bir şekilde farklılaşmadığı” şeklinde kurulan
yokluk hipotezi test edilmektedir. Test sonucunda hesaplanan p değerinin α=.05 için 1.96 ve α=.01 için
2.58’den küçük çıkması, puanların normal dağılımdan geldiğinin kanıtı olmaktadır (Howitt ve Cramer,
2011; Field, 2009; Hair, vd. 1998). Bununla birlikte çarpıklık indeksi örneklem büyüklüğünden
etkilenmekte ve büyük örneklemlerde (200 ile 400 arası) çarpıklık katsayısının standart hatası küçük
çıkarken çarpıklık indeksi büyümekte, küçük örneklemlerde (30 ile 50 arası) ise çarpıklık katsayısının
standart hatası büyük çıkarken çarpıklık indeksi küçülmektedir (Abbott, 2011). Anderson-Darling Testi,
Shapiro-Wilk W Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Pearson Ki-Kare Uygunluk Testi, Cramer-Von Mises
Testi, Shapiro-Francia Testi, Lilliefors Testi, Martinez-Iglewicz Testi, Jarque-Bera Testi, D’Agostino
Çarpıklık Testi, D’Agostino Basıklık Testi, D’Agostino Omnibus Testi gibi (Thode, 2002; Gnanadesikan,
1997) çok sayıdaki normallik testlerinden ise Shapiro-Wilks W Testi ve Kolmogorov-Smirnov Testi
uygulamalarda en sık kullanılan testler olarak karşımıza çıkmaktadır (Hair, vd. 1998).
Örneklem büyüklüğünün 35’den büyük olması durumunda Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi (McKillup,
2012), küçük olması durumunda ise Shapiro-Wilk testi (Shapiro ve Wilk, 1965) kullanılabilmektedir.
Ancak örneklem büyüklüğünün 20 ile 50 arasında olduğu durumlarda ‘Lilliefors düzeltmeli KolmogorovSmirnov testinin’ de yeterli güce sahip olmadığı belirtilmektedir (Schoder, Himmelmann ve Wilhelm,
2006). Bu testlerde “puanların dağılımının normal dağılımdan manidar bir şekilde farklılık göstermediği”
şeklinde kurulan yokluk hipotezi test edilmektedir. Test sonucunda hesaplanan p değerinin α=.05’den
büyük çıkması, bu manidarlık düzeyinde puanların normal dağılımdan geldiğinin kanıtı olarak
değerlendirilmektedir (Mertler ve Vannatta, 2005). Shapiro, Wilk ve Chen (1968) tarafından yapılan bir
simülasyon çalışmasında Shapiro-Wilk testinin normallik varsayımını değerlendirmek için kullanılmakta
olan en güçlü test olduğu ortaya konulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testinin ise örneklem büyüklüğü
arttıkça gözlenen ve beklenen dağılımlar arasındaki küçük farkların manidar çıkma eğiliminde olması
nedeni ile örneklem büyüklüğünden etkilendiği ve grafiksel veya betimsel yöntemlerle birlikte
kullanılmasının gerektiği belirtilmektedir (Çokluk, vd. 2010; Sprent ve Smeeton, 2007; Quinn ve Keough,
2002; Hair, vd. 1998).
Bağımlı değişkenlerin sürekli olduğu tek değişkenli ve çok değişkenli parametrik testlerin her ikisi de tek
değişkenli normallik varsayımına (Thode, 2002; Mardia, Kent ve Bibby, 1979), çok değişkenli parametrik
testler ise ayrıca çok değişkenli normallik varsayımına dayanmaktadır (Mertler ve Vannatta, 2005; Hair,
vd. 1998). Birden fazla değişkenin aynı andaki normalliği anlamına gelen çok değişkenli normal dağılım,
her bir değişkenin tek değişkenli normal dağılımı sağlamasının yanı sıra değişkenlerin doğrusal
kombinasyonlarının ve her türlü ikili kombinasyonlarının da her bir grup ve alt grup için normal olduğunu
varsaymaktadır. Çok değişkenli normallik sağlandığında tek değişkenli normalliğin de sağlandığı ifade
edilmesine rağmen tek değişkenli normalliğin sağlanması çok değişkenli normalliğin olduğuna kesin kanıt
sağlamamaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013; Stevens, 2009; Johnson ve Wichern, 2007; Mertler ve
Vannatta, 2005; Thode, 2002; Hair, vd. 1998; Sharma, 1996).
Tek değişkenli normal dağılım varsayımında olduğu gibi çok değişkenli normalliğin incelenmesi için de
betimsel, grafiksel ve istatistiksel yöntemler bulunmaktadır (Gnanadesikan, 1997). Çok değişkenli
normalliğin incelenmesi için betimsel yöntemler olarak çok değişkenli çarpıklık ve basıklık katsayıları
kullanılabilmektedir (Thode, 2002; Mardia, vd. 1979; Mardia, 1970). Grafiksel yöntem olarak çoklu
saçılma grafiğinin (Johnson ve Wichern, 2007) yanı sıra marjinal grafikler, Kowalski’nin çizgi grafikleri ve
çok değişkenli Q-Q grafikleri de kullanılmaktadır (Thode, 2002). İki değişkenli normal dağılım için bu
değişkenlerin saçılma grafiklerinin elips veya elipse benzer şekilde olduğunda çok değişkenli normallik
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varsayımının sağlandığı ifade edilmektedir (Stevens, 2009; Gnanadesikan, 1997; Mardia, vd. 1979). Üç
değişkenli normal dağılım için ise uygun programlar yardımıyla üç boyutlu saçılma grafikleri
çizilebilmesine rağmen dört ve üzeri değişken için çok boyutlu uzayda grafik çizmenin son derece zor
olduğu belirtilmektedir (McKillup, 2012; Field, 2009; Johnson ve Wichern, 2007; Thode, 2002). Ayrıca tek
değişkenli uyum iyiliği testlerinden Cramer-von Mises testinden türetilmiş Koziol’s testi (1982), ShapiroWilk testinden türetilmiş The Mudholkar-Srivastava-Lin testi (1995), Anderson-Darling testinden
türetilmiş The Paulson-Roohan-Sullo testi (1987), The Romeu-Ozturk testi (1993), ki-kare testi ve
Kolmogorov-Smirnov testinden türetilmiş bazı özel testler (Gnanadesikan, 1997) kullanılabilmektedir.
Çok değişkenli normal dağılımı, gerçek hayattaki sürekli değişkenler için tam anlamıyla modellemek
güçtür (Abbott, 2011). Bu nedenle çok değişkenli analizlerde öncelikle tek değişkenli ve çok değişkenli uç
değer incelemelerinin yapılması, sonrasında her bir değişken düzeyinde aynı ‘veri dönüşümleri (data
transformation)’ ile dağılımların normalleştirilmesi önerilmektedir. Verinin farklı birime dönüştürülmesi ve
yeniden ölçeklenmesi olarak tanımlanan veri dönüştürme sürecinde, kare ya da karekök, ters çevirme,
logaritmik veya arcsin, probit, logit dönüşüm işlemleri uygulanabilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013;
Stevens, 2009; Johnson ve Wichern, 2007; Thode, 2002; Sharma, 1996; Kenny, 1987). Veriden uç değerler
çıkarıldığında veya veri yeni bir dağılıma dönüştürüldüğünde puan dağılımlarının normal dağılımdan aşırı
sapma göstermesi durumunda ise bu varsayımı gerektirmeyen parametrik olmayan testlerin kullanılması
tercih edilmelidir (McKillup, 2012; Howitt ve Cramer, 2011; Field, 2009; Krzanowski, 2007).
Araştırmalarda sıklıkla kullanılan parametrik testler, temelde normallik varsayımlarına dayalı olmakla
birlikte araştırmacıların bu varsayımları sıklıkla göz ardı ettiği ifade edilmektedir (Wilcox, 2012a; Micceri,
1989). Gerek Türkiye dışında gerekse Türkiye’de normallik varsayımlarına yönelik olarak yürütülen
araştırmalar sınırlı sayıda olmasına rağmen, bu konu ile dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek araştırmalara
rastlamak mümkündür (Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker, 2012; Ruscio ve Roche, 2012; Tavşancıl
vd. 2010). Yapılan araştırmalar incelendiğinde çoğu araştırmada yöntem bölümünün açık bir şekilde
raporlaştırılmadığı (Kashy, Donnellan, Ackerman ve Russell, 2009) veya bazı araştırmalarda ise sonuçların
yanlış raporlaştırıldığı (Bakker ve Wicherts, 2011) bulunmuştur. Araştırmalarda parametrik testler
kullanılmasına rağmen çok az sayıdaki çalışmada tek değişkenli ve çoklu normallik varsayımının kontrol
edildiği sonucuna ulaşılmıştır (Ergun ve Çilingir, 2013; Delice, 2010; Tavşancıl vd. 2010; Keselman vd.
1998). Çoklu normallik ve çok değişkenli normallik varsayımlarının ise genellikle kontrol edilmediği veya
bu varsayımların göz ardı edildiği ifade edilmiştir (Evrekli, İnel, Deniş ve Balım, 2011; Keselman vd.
1998). Diğer taraftan normallik varsayımının kontrol edildiği parametrik testlerde çoğunlukla istatistiksel
hipotez testlerinden Kolmogorov-Smirnov testinin tercih edildiği belirtilmiştir (Gömleksiz ve Bozpolat,
2015; Kabaca ve Erdoğan, 2007).
Gerek Türkiye dışında gerekse Türkiye’de yapılan araştırmalar, veri analizlerinde parametrik testlerin
kullanılması durumunda genel olarak analiz süreçlerinin raporlaştırılması, normallik varsayımı gibi temel
varsayımların test edilmesi, normallik varsayımının test edilmesinde kullanılacak yöntem ve tekniğin
belirlenmesi ve buna bağlı olarak uygun yöntemlere karar verilmesi açılarından önemli eksikliklerin ve
hataların bulunduğunu göstermektedir. Bu tür eksiklikler içeren araştırmalarda, elde edilen sonuçların
sağlam ve isabetli kararlara esas oluşturması beklenemez. Eğitim alanındaki pek çok soruna bilimsel
çözümler üretme iddiasına sahip eğitim araştırmalarında da normallik varsayımının dikkate alınma düzeyi,
çözümlerin sağlamlığının değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütlerden birisidir. Bu bağlamda
çalışmanın amacı; istatistiksel analiz süreçleri içeren eğitim araştırmalarında normallik varsayımlarının,
kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesinde ve uygulanmasında dikkate alınıp alınmadığının, bu
varsayımların hangi yöntem ve tekniklerle test edildiğinin ve bu değerlendirmelere bağlı olarak
kullanılacak istatistiksel yönteme yönelik ne tür kararlar verildiğinin incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, belirli ölçütleri karşılayan uluslararası hakemli 5 dergide, 2013-2015 yılları arasında
yayımlanan makaleler incelenmiş ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
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1. İncelenen dergilerde, normallik varsayımlarının test edilmesi gereken istatistiksel teknikleri içeren
araştırmaların sıklığı ve oranı nedir? Bu sıklık ve oranlar, (a) dergilere ve (b) yıllara göre farklılık
göstermekte midir?
2. Bu araştırmalar içerisinde normallik varsayımlarının test edildiği araştırmaların sıklığı ve oranı
nedir? Bu sıklık ve oranlar, (a) dergilere ve (b) yıllara göre farklılık göstermekte midir?
3. Normallik varsayımlarının test edildiği araştırmalarda, bu varsayımları test etmede kullanılan
yöntem ve teknikler nelerdir? Bu yöntem ve teknikler, (a) dergilere ve (b) yıllara göre farklılık
göstermekte midir?
4. Normallik varsayımlarının test edildiği araştırmalarda, normalliğe yönelik ne tür bulgular elde
edilmiştir ve bu bulgular doğrultusunda ne tür kararlar verilmiştir? Bu kararlar, (a) dergilere ve (b)
yıllara göre farklılık göstermekte midir?

2.

Yöntem

2.1.

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, temel araştırma türünde bir betimsel araştırmadır. Temel araştırmalar, uygulamalı
araştırmalardan farklı olarak saf kuramsal bilgi üretmeye yönelik olan ve mevcut kuramsal bilgilere
yenilerini katmayı amaçlayan araştırmalardır. Temel araştırmalar içerisinde yer alan betimsel araştırmalar
ise kuramsal olarak tanımlanmış bir durumu, belli özellikler ve değişkenler düzeyinde gözlem ve ölçme
sonuçları ile destekleme ve olduğu gibi ortaya koymaya yönelik araştırmalardır (Karasar, 2015).
2.2.

Örneklem

Bu çalışmanın örneklemi, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden elverişlilik/uygunluk örneklemesine
göre belirlenen beş dergide, 2013-2015 yılları arasında yayımlanan toplam 788 araştırma makalesinden
oluşmaktadır. Elverişlilik/Uygunluk örneklemesi (convenience sampling); araştırma amaçları
doğrultusunda elverişlilik açısından uygun ve gönüllü küme, grup ya da bireylerin seçilmesi ve araştırmaya
dâhil edilmesi olarak açıklanmaktadır (Onwuegbuzie ve Collins, 2007).
Örneklemin, yani incelenecek makalelerin belirlenmesinde, kullanılan örnekleme yöntemi doğrultusunda
öncelikle, tanımlanmış ölçütleri karşılayan bilimsel dergilerden ulaşılabilenler belirlenmiştir. Dergilerin
belirlenmesinde; (1) eğitim alanında yayın yapıyor olmak, (2) uluslararası hakemli dergi olmak, (3) AEI,
SSCI, ERIC gibi uluslararası atıf indekslerinden en az birinde listelenmek, (4) son beş yıldır uluslararası
atıf indekslerinden en az birinde yer alıyor olmak, (5) elektronik ortamda açık erişim sağlıyor olmak
ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu ölçütleri karşıladığı görülen iki yüzün üzerinde dergi arasından dört tanesi,
seçkisiz olarak belirlenmiş ve araştırmaya dâhil edilmiştir. Türkiye’de yayın yapmakta olan ve belirlenen
ölçütleri karşıladığı görülen dergiler içerisinden ise bir tanesi yine seçkisiz olarak belirlenmiş ve
araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklemi oluşturan makalelerin yer aldığı dergilerin bazı özellikleri ve yıllara
göre makale sayılarının dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan dergiler farklı ülkelerde, yılda en az dört sayı olarak
yayımlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası tanınmış ve yaygın indekslerde yer almaktadır. Dergiler yüksek,
orta, düşük olarak tanımlanabilecek farklı etki büyüklüklerine sahiptir. Bu dergilerde 2013-2015 yılları
arasında yayımlanmış olan ve bu çalışmada incelenen toplam makale sayısı 788’dir.
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Tablo 1. Örneklemde Yer Alan Makalelerin Yayımlandığı Dergilere, Dergilerin Bazı Özelliklerine ve
Yıllara Göre Dağılımları
Dergi Adı

Ülke

Etki
İndeksleri
Değeri

Yıl
Toplam
2013 2014 2015

EBSCO, EBSCOhost, Higher Education
Abstracts, ProQuest Education Journals,
2.157
PsycINFO, SafetyLit, Scopus, Social SciSearch,
SSCI, Wilson Education Index/Abstracts

43

36

36

115

British Educational Birleşik
Research Journal
Krallık

British Education Index, EBSCO, ERA, ERIC,
ERIH, FRANCIS, IBR, IBSS, IBZ, ISI Current
0.891
Contents Social and Behavioral Sciences,
PsycINFO, SCOPUS, SSCI, VOCEDplus.

51

53

58

162

European Physical
İngiltere
Education Review

Academic Search Premier, British Education
Index, CSA, CHID, ERIC, ERA, PEI, Political
0.673 Science Index, PsycINFO, SciVal, Scopus, Social 23
SciSearch, SSCI, Worldwide Political Science
Abstracts

29

32

84

34

36

107

87

320

American
Educational
Research Journal

ABD

SSCI, SCOPUS, PsycINFO, EBSCO, CSA
Environmental Sciences, ERA, ERIC, ERIH
Research in Higher
Hollanda 1.160 PLUS, IBR, IBZ, JSTOR, MathEDUC,
Education
PSYCLINE, Research into Higher Education
Abstracts, Summon by ProQuest
TED Eğitim ve
Bilim

Türkiye

0.342

SSCI, Scopus, EBSCO Education Source,
115 118
TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı

Toplam

2.3.

37

269 270

249 788

Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan bir makale inceleme
formu kullanılmıştır. Makale inceleme formu, araştırmanın amacı doğrultusunda ve araştırma sorularına
yanıt oluşturacak şekilde 9 soru içermektedir. İnceleme formunun geliştirilmesinde, öncelikle araştırmacılar
bir taslak form oluşturmuş ve bu formu düzenleyerek uzman görüşüne sunulmaya hazır hale getirmiştir.
Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan 11 uzmanın görüş ve önerileri, bu amaçla hazırlanan
bir ‘Uzman Görüş Formu’ ile alınmıştır. Uzmanlardan yazılı olarak alınan görüşler doğrultusunda gözden
geçirme ve düzenleme çalışmaları yapılarak ‘Makale İnceleme Formu’na son şekli verilmiştir.
Makale inceleme formunun kullanılabilir ve yeterli olduğuna yönelik kanıt elde edebilmek için her bir
dergiden 1 tane olmak üzere rastgele belirlenen 5 makale, bu form kullanılarak üç araştırmacı tarafından
değerlendirilmiş ve değerlendirmeler karşılaştırılmıştır. Üç araştırmacının da benzer değerlendirmeler
yaptığı gözlenmiştir. Ayrıca araştırmacılar dışında doktora yeterliği bulunan 4 uzmandan bu 5 makaleyi,
makale inceleme formunu kullanarak değerlendirmeleri istenmiş, bu değerlendirmeler de hem kendi
arasında hem araştırmacıların değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılmış ve benzer değerlendirmelerin
yapıldığı gözlenmiştir.
2.4.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen makale inceleme formu kullanılarak örneklemi
oluşturan 788 makalenin ayrı ayrı değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, sayma ve
sınıflamaya dayalı betimsel yöntemlerle analiz edilmiş, analiz sonuçları tablolarla betimlenmiştir. Dergilere
ve yıllara göre farklılıklar, kontenjans dağılımları üzerinden χ2 bağımsızlık testi ile test edilmiştir.
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3.

Bulgular

Bu bölümde araştırma soruları doğrultusunda yürütülen analizlerden elde edilen bulgular ve bu bulgulara
yönelik genel yorumlar, alt başlıklar halinde verilmiştir.
3.1.

Normallik Varsayımlarının Kontrol Edilmesi Gereken Araştırmaların Dağılımı

İncelenen araştırmalarda normallik varsayımlarının kontrol edilmesi gerektiği kararının verilmesinde,
araştırmanın metodolojisi ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler dikkate alınmıştır.
İncelenen 788 araştırmadan yarıdan fazlasını oluşturan 462’sinde (%58,6) araştırma tür ve modeli açıkça
belirtilmiştir. Diğer taraftan araştırmaların 216’sında (%27,4) araştırma tür ve modeli kısmen ya da dolaylı
olarak belirtilmiş, 110’unda (%14) ise araştırma tür ve modelinin hiçbiri belirtilmemiştir. Araştırma tür ve
modeli açıkça belirtilmemiş olan çalışmalarda bu özellikler, araştırmacılar tarafından araştırmanın tamamı
dikkate alınarak değerlendirilmiş ve belirlenmiştir. İncelenen araştırmaların metodoloji açısından
yaklaşımları ve türlerine göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaların Metodolojik Yaklaşımlarına ve Türlerine Göre Dağılımı
Araştırma Yaklaşımı ve Türü

F

%

Kümülatif %

Kuramsal

34

4,3

4,3

Nitel

267

33,9

38,2

Nicel (betimleyici, tarama)

98

12,4

50,6

Nicel (ilişkisel, yordayıcı)

257

32,6

83,2

Nicel (deneysel)

56

7,1

90,4

Nicel (ölçek geliştirme)

16

2,0

92,4

Karma Model

50

6,3

98,7

Diğer*

10

1,3

100,0

Toplam

788

100,0

*Ölçek geliştirme ve tarama modeli, ölçek geliştirme ve deneysel model, ölçek geliştirme ve ilişkisel model
gibi farklı araştırma modellerin bir arada kullanıldığı araştırmalar.
Tablo 2’de görüldüğü gibi incelenen araştırmaların %38,2’si, nitel yaklaşıma dayalı veya kuramsal
araştırmalardır. Bu araştırmalarda normallik varsayımlarını içeren herhangi bir istatistiksel teknik
kullanılmamıştır. Bu araştırmalar dışında en sık gözlemlenen araştırmalar, nicel yaklaşıma dayalı ilişkisel
ya da yordayıcı araştırmalardır (%32,6). Nicel yaklaşıma dayalı betimsel ya da tarama modelindeki
araştırmalar (%12,4) bunu takip etmektedir. Bunların dışındaki deneysel araştırma tür ve modellerinin ise
daha az sayıda olduğu görülmektedir.
Nitel yaklaşıma dayalı ve kuramsal araştırmalar dışında kalan 487 (%61,8) araştırmada, normallik
varsayımlarının test edilmesi gereken istatistiksel tekniklerin kullanılıp kullanılmadığı incelenmiştir. Bu
487 araştırmadan 367’sinde (%75,4) kullanılan istatistiksel yöntem ve istatistiksel işlem süreci açıkça
belirtilmişken, 91’inde (%18,7) kısmen ya da eksik şekilde belirtilmiştir. 29 araştırmada (%6) ise kullanılan
istatistiksel yöntem ve istatistiksel işlem süreci hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Araştırmada
kullanılan istatistiksel teknik ve işlem süreci açıkça belirtilmemiş çalışmalarda bu özellikler, araştırmacılar
tarafından araştırmanın tamamı dikkate alınarak değerlendirilmiş ve belirlenmiştir.
Bu 487 araştırmadan 145’inde (%29,8) sadece bir istatistiksel teknik kullanılmıştır. Bir istatistiksel teknik
kullanılan 145 araştırmanın 100’ünde parametrik olmayan ve diğer 45’inde ise parametrik bir teknik
kullanılmıştır. Diğer 342 (%70,2) araştırmada birden fazla istatistiksel teknik bir arada kullanılmıştır. 208
araştırmada (%42,7) parametrik ve parametrik olmayan teknikler bir arada kullanılmıştır. 487 araştırmanın
145’inde (%29,8) sadece parametrik olmayan teknikler, 140’ında (%28,7) ise sadece parametrik teknikler
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kullanılmıştır. İki araştırmada kullanılan tekniğin parametrik ya da parametrik olmadığı yönünde uzlaşma
sağlanamamıştır. Bu iki araştırma ihmal edildiğinde geriye kalan 485 araştırmanın, kullanılan istatistiksel
teknikler açısından test edilmesi gereken normallik varsayımlarına göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Kullanılan İstatistiksel Tekniklerin Test Edilmesi Gereken Normallik Varsayımlarına Göre
Dağılımı
Normallik Varsayımları

f

%

Kümülatif %

Tek değişkenli (tek yönlü)

27

5,6

5,6

Tek değişkenli (çoklu/çok yönlü)

13

2,7

8,3

Çok değişkenli

30

6,2

14,5

Tek değişkenli (tek yönlü ve çok yönlü)

142

29,3

43,8

Tek değişkenli (tek yönlü) ve çok değişkenli

20

4,1

47,9

Tek değişkenli (çok yönlü) ve çok değişkenli

6

1,2

49,1

Tek değişkenli (tek yönlü ve çok yönlü) ve çok değişkenli

102

21,0

70,1

Gerek yok

145

29,9

100,0

Toplam

485

100,00

Tablo 3’te görüldüğü gibi normallik varsayımlarının test edilmesi gerekmeyen araştırmaların yanı sıra,
sadece bir normallik varsayımının test edilmesi gereken araştırmalar olduğu gibi birden fazla normallik
varsayımının test edilmesi gereken araştırmalar da bulunmaktadır. Bu 485 araştırmanın büyük
çoğunluğunda (%29,9) kullanılan istatistiksel teknik açısından herhangi bir normallik varsayımının test
edilmesine gerek yoktur. 142 araştırmada (%29,3) ise tek değişkenli normallik varsayımının, hem tek yönlü
yani sadece bir değişken düzeyinde hem de çok yönlü yani ilişkili bağımsız değişkenin kategorileri
düzeyinde test edilmesi gerekmektedir. Toplam 340 araştırmada (%70,1) normallik varsayımının ya da
varsayımlarının test edilmesi gereken istatistiksel teknik ya da teknikler kullanılmıştır.
Bu çalışmada incelenen 788 araştırma içerisinde kullanılan istatistiksel teknik açısından normallik
varsayımlarının test edilmesi gereken 340 (%43,1) araştırma belirlenmiştir. Bu 340 araştırmanın
yayımlandığı dergilere ve yayım yılına göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Normallik Varsayımı Test Edilmesi Gereken Araştırmaların Yayımlandığı Dergilere ve Yayım
Yılına Göre Dağılımı
Yıl

Dergi Adı
American Educational Research Journal
British Educational Research Journal
European Physical Education Review
Research in Higher Education
TED Eğitim ve Bilim
Toplam

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

2013
27
7,9
8
2,4
9
2,6
12
3,5
64
18,8
120
35,3

2014
17
5,0
17
5,0
7
2,1
9
2,6
66
19,4
116
34,1

2015
19
5,6
24
7,1
7
2,1
11
3,2
43
12,6
104
30,6

Toplam
63
18,5
49
14,4
23
6,8
32
9,4
173
50,9
340
100,0

Tablo 4’te verilen kontenjans dağılımı istatistiksel olarak manidar değildir (χ2=15,926, sd=8 ve p>0,01).
Buna göre normallik varsayımlarının test edilmesini gerektiren 340 araştırma makalesinin, dergilere ve
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yıllara göre sayısal dağılımlarının beklenen ve gözlenen değerleri arasında manidar bir fark
gözlenememiştir. Makalelerin yıllara göre dağılımları, her bir dergi düzeyinde ve toplamda benzerdir.
3.2.

Normallik Varsayımlarının Test Edildiği Araştırmalar

Önceki analizler, bu çalışmada incelenen 788 araştırmadan 340’ında (%43,1), araştırmanın metodolojik
yaklaşımı, modeli ve kullanılan istatistiksel teknikler açısından normallik varsayımlarının test edilmesi
gerektiğini göstermiştir. Bu 340 araştırmanın, normallik varsayımlarının test edilmiş olma durumlarına
göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Normallik Varsayımlarının Test Edilmesi Gereken Araştırmaların Test Edilen Normallik
Varsayımlarına Göre Dağılımları
Test Edilen Normallik Varsayımları

f

%

Kümülatif %

Tek değişkenli (tek yönlü)

76

22,4

22,4

Tek değişkenli (çoklu/çok yönlü)

6

1,8

24,1

Çok değişkenli

18

5,3

29,4

Tek değişkenli (tek yönlü ve çok yönlü)

15

4,4

33,8

Tek değişkenli (tek yönlü) ve çok değişkenli

8

2,4

36,2

Tek değişkenli (çok yönlü) ve çok değişkenli

2

0,6

36,8

Tek değişkenli (tek yönlü ve çok yönlü) ve çok değişkenli 8

2,4

39,1

Hiçbiri

207

60,9

100,0

Toplam

340

100,0

Tablo 5’te görüldüğü gibi normallik varsayımlarının test edilmesi gereken 340 araştırmanın 207’sinde
(%60,9) bu varsayımların test edildiğine yönelik bir kanıt bulunamamıştır. Diğer 133 araştırmada (%39,1)
ise normallik varsayımları test edilmiştir. En fazla test edilen ve dikkate alınan normallik varsayımı
(%22,4), tek değişkenli ve tek yönlü normalliktir. Çok değişkenli normalliğin test edildiği toplam 36
araştırma (%10,6) ve bütün normallik varsayımlarının test edildiği 8 araştırma (%2,4) bulunmaktadır.
Bu çalışmada incelenen toplam 788 araştırma içerisinde normallik varsayımlarının test edilmesi gerekip bu
varsayımların test edildiği 133 (%16,9) araştırma belirlenebilmiştir. Bu 133 araştırmanın yayımlandığı
dergilere ve yayım yıllarına göre dağılımları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Normallik Varsayımı Test Edilmesi Gereken ve Bu Varsayımların Test Edildiği Araştırmaların
Yayımlandığı Dergilere ve Yayım Yılına Göre Dağılımı
Yıl

Dergi Adı
American Educational Research Journal
British Educational Research Journal
European Physical Education Review
Research in Higher Education
TED Eğitim ve Bilim
Toplam
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n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

2013
5
3,8
1
0,8
2
1,5
3
2,3
25
18,8
36
27,1

2014
6
4,5
0
0,0
2
1,5
7
5,3
32
24,1
47
35,3

2015
8
6,0
6
4,5
2
1,5
5
3,8
29
21,8
50
37,6

Toplam
19
14,3
7
5,3
6
4,5
15
11,3
86
64,7
133
100,0
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Tablo 6’da verilen kontenjans dağılımı istatistiksel olarak manidar değildir (χ2=8,963, sd=8 ve p>0,01).
Buna göre normallik varsayımlarının test edildiği 133 araştırma makalesinin, dergilere ve yıllara göre
sayısal dağılımlarının beklenen ve gözlenen değerleri arasında manidar bir fark gözlenememiştir.
Makalelerin yıllara göre dağılımları, her bir dergi düzeyinde ve toplamda benzerdir.
3.3.

Normallik Testlerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Önceki analizler, bu çalışmada incelenen 788 araştırmadan 133’ünde (%16,9), normallik varsayımlarının
test edildiğini göstermiştir. Bu 133 araştırmanın 6’sında (%4,5) normallik testlerinde kullanılan yöntem
hakkında uzlaşma sağlanamamıştır. 40’ınde (%30,1) normallik varsayımının test edildiği belirtilmiş fakat
hangi yöntem ve teknikle incelendiği konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir. 65 araştırmada (%48,9)
sadece 1 yöntem, diğer 22 (%16,5) araştırmada ise birden fazla yöntem kullanılmıştır.
Evren büyüklüğü gerekçe gösterilerek normalliğin sağlandığını varsayan herhangi bir araştırma
gözlenmemiştir. Örneklem büyüklüğü varsayımı ile normalliğin sağlandığını belirten 5 araştırma (%3,8)
belirlenmiştir. Bunun dışında normallik varsayımının doğrudan incelenmediği fakat doğrusallık,
otokorelasyon, varyansların homojenliği gibi diğer varsayımların sağlanmasına bağlı olarak normalliğin de
sağlandığını belirten 18 araştırma (%13,5) gözlenmiştir.
Bu 133 araştırmanın 22’sinde (%16,5) normallik varsayımları grafiksel yöntemlerle incelenmiştir. 33
araştırmada (%24,8) ortalama, mod, medyan, basıklık ve çarpıklık katsayıları gibi betimsel istatistikler
üzerinden normallik varsayımlarının incelendiği görülmüştür. Box’un M istatistiği, çok değişkenli basıklık
ve çarpıklık katsayıları ve Bartlett’in çok değişkenli küresellik testi gibi çok değişkenli yöntem ve
tekniklerle çok değişkenli normallik varsayımının test edildiği 15 araştırma (%11,3) bulunmaktadır.
Bu 133 araştırmanın 32’sinde (%24,1) ise Kolmogorov-Smirnov testi, Shapiro-Wilk testi gibi hipotez
testleri ile normallik varsayımı test edilmiştir. Normallik varsayımının bir hipotez testi ile test edildiği 32
araştırmanın, kullanılan hipotez testine göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Normallik Varsayımının Hipotez Testi İle Test Edildiği Araştırmaların Kullanılan Hipotez Testine
Göre Dağılımları
Hipotez Testi

f

%

Kümülatif %

Shapiro-Wilk

6

18,8

18,8

Kolmogorov-Smirnov

21

65,6

84,4

Diğer

5

15,6

100,0

Total

32

100,0

Tablo 7’de görüldüğü gibi normallik testinde en fazla kullanılan hipotez testi (%65,6) KolmogorovSmirnov testidir. Shapiro-Wilk testi (%18,8) bundan sonra gelmektedir. Normallik varsayımının hipotez
testi ile test edildiği araştırmaların büyük çoğunluğunda (%84,4), bu iki testten biri kullanılmıştır.
3.4.

Normallik Testlerinde Elde Edilen Bulgular ve Kararlar

Önceki analizler, bu çalışmada incelenen 788 araştırmadan 133’ünde (%16,9), normallik varsayımlarının
test edildiğini göstermiştir. Bu araştırmalarda, normallik varsayımına yönelik incelemelere bağlı olarak
verilen kararların dağılımı Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8’de görüldüğü gibi normallik varsayımlarının test edildiği 133 araştırmanın yarıdan fazlasında
(%66,9), normallik varsayımının karşılandığı belirtilmiş ve buna bağlı olarak parametrik istatistiksel
yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Normallik varsayımının sağlanmadığı belirtilen 20 araştırmanın 4’ünde
(%3,0) istatistiksel düzeltme yapıldıktan sonra parametrik yöntem ve teknikler kullanılmış, diğer 16
araştırmada (%12,0) ise doğrudan parametrik olmayan yöntemlerin kullanılması tercih edilmiştir. 3
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araştırmada (%2,3) normallik varsayımının karşılanmadığı belirtilmesine rağmen parametrik yöntemlerin
kullanıldığı görülmektedir. Normallik varsayımına yönelik incelemelerle ilişkilendirilmeyerek kullanılacak
istatistiksel yöntem ve tekniklere karar verilmiş olan 15 araştırma (%11,3) bulunmaktadır. Yukarıda da
belirtildiği gibi 6 araştırmada (%4,5) normallik varsayımının nasıl incelendiği açıkça belirtilmemiş ve bu
kapsamda araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda da bir uzlaşmaya varılamamıştır.
Tablo 8. Normallik Varsayımlarının Test Edildiği Araştırmalarda Verilen Kararların Dağılımı
Karar

f

Geçerli
%

%

Kümülatif
%

Normal dağılım göstermektedir ve parametrik yöntem kullanılmıştır.

89

66,9

70,1

70,1

Normal dağılım göstermemektedir ve parametrik yöntem
kullanılmıştır.

3

2,3

2,4

72,4

Normal dağılım göstermemiştir ve istatistiksel düzeltme yapıldıktan
sonra parametrik yöntem kullanılmıştır.

4

3,0

3,1

75,6

Normal dağılım göstermemiştir ve parametrik olmayan yöntem
kullanılmıştır.

16

12,0

12,6

88,2

Diğer

15

11,3

11,8

100,0

Toplam

127

95,5

100,0

Kayıp

6

4,5

Genel Toplam

133

100,0

Normallik varsayımına yönelik incelemelere bağlı olarak verilen kararlar açısından, yayımlanma yılına
göre manidar fark gözlenmemiştir (χ2=6,824, sd=8 ve p>0,05). Buna göre verilen kararların yıllara göre
dağılımı benzerdir. Diğer taraftan verilen kararların dergilere göre kontenjans dağılımlarının ise manidar
düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir (χ2=58,042, sd=16 ve p<0,01). Normallik incelemeleri ve buna bağlı
olarak verilen kararlar üzerinde uzlaşılamayan 6 araştırma makalesi ihmal edildiğinde geriye kalan 127
makalede verilen kararların, dergilere göre kontenjans dağılımları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Normallik Varsayımlarının Test Edildiği Araştırmalarda Verilen Kararların Dergilere Göre
Dağılımı
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TED Eğitim ve Bilim

Toplam

Research in Higher
Education

Diğer

n 12
% 9,4
n
0
% 0,0
n
0
% 0,0
n
1
% 0,8
n
6
% 4,7
n 19
% 15,0

European Psychical
Education Review

Normal dağılım göstermektedir ve parametrik yöntem
kullanılmıştır.
Normal dağılım göstermemektedir ve parametrik yöntem
kullanılmıştır.
Normal dağılım göstermemiştir ve istatistiksel düzeltme
yapıldıktan sonra parametrik yöntem kullanılmıştır.
Normal dağılım göstermemiştir ve parametrik olmayan
yöntem kullanılmıştır.

British Educational
Research Journal

Karar

American Educational
Research Journal

Dergi Adı

7
5,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7
5,5

1
0,8
1
0,8
1
0,8
0
0,0
0
0,0
3
2,4

5
3,9
0
0,0
3
2,4
2
1,6
2
1,6
12
9,4

64
50,4
2
1,6
0
0,0
13
10,2
7
5,5
86
67,7

Toplam

89
70.1
3
2.4
4
3.1
16
12.6
15
11.8
127
100,0
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Tablo 9’da görüldüğü gibi normal dağılım gösterdiği kararına varılıp bu karara bağlı olarak parametrik
yöntemlerin kullanıldığı 89 araştırmanın büyük çoğunluğu (%72) ‘TED Eğitim ve Bilim Dergisinde’
yayımlanmıştır. Benzer şekilde normal dağılım varsayımının sağlanmadığı kararından sonra istatistiksel
düzeltme yapılarak parametrik yöntemlerin kullanıldığı 4 araştırmadan 3’ü (%75) de bu dergide
yayımlanmıştır. Diğer taraftan normallik varsayımının sağlanmadığı kararına bağlı olarak doğrudan
parametrik olmayan yöntemlerin kullanıldığı 16 araştırmanın 13’ü (%81,3) de bu dergide yayımlanmıştır.
Bunu 6 araştırma (%40) ile ‘American Educational Research Journal’ takip etmektedir. Ayrıca normal
dağılım varsayımını karşılamamasına rağmen parametrik yöntemlerin kullanıldığı 3 araştırmadan 2’si
(%66,7) ‘TED Eğitim ve Bilim Dergisinde’ yayımlanmıştır. Diğer 1 araştırma ise ‘European Psychical
Education Review’ da yayımlanmıştır.

4.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu çalışmada eğitim alanında yayın yapan ve uluslararası alan indekslerinde yer alan 5 farklı dergide 2013
ile 2015 yılları arasında yayımlanmış toplam 788 araştırma makalesi, normallik varsayımları açısından
incelenmiştir. İncelenen araştırma makalelerinde, önemli raporlaştırma eksiklikleri ve yetersizlikleri
bulunduğu görülmüştür. Raporlaştırmalardaki bu yetersizlikler ve eksiklikler, normallik varsayımlarına
yönelik incelemeleri de güçleştirmiştir. Bu bulgu Bakker ve Wicherts (2011) ve Kashy ve diğerleri (2009)
tarafından yapılan araştırma sonuçları ile örtüşmektedir.
İncelenen araştırmaların 110’unda (%14) araştırmanın metodolojik yaklaşımı, türü ya da modeli ile ilgili
herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmüştür. Bu araştırmaların metodolojik yaklaşımları ve türleri,
araştırmacılar tarafından değerlendirilerek belirlenmiştir. Buna göre incelenen araştırmaların yarıdan fazlası
(%61,8) nicel yaklaşıma dayalı olarak yürütülmüştür. Bu bulgu eğitim alanında nicel yaklaşıma dayalı
araştırmaların daha sık yayımlanmakta olabileceğine yönelik sınırlı bir kanıt sağlamaktadır. Selçuk,
Palancı, Kandemir ve Dündar (2014) yaptıkları araştırmada nicel araştırmaların daha fazla yayımlandığını
(%69,5), nitel ve kuramsal araştırmalara ise nicel araştırmalara kıyasla daha az (%30,5) rastlanıldığını
ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde eğitim alanında nicel araştırmaların daha sık yayımlandığı sonucuna
ulaşılmış başkaca araştırmalar da bulunmaktadır (Akaydın ve Çeçen, 2015; Bektaş, Dündar ve Ceylan,
2013; Çiltaş, 2012; Çiltaş, Güler ve Sözbilir, 2012; Göktaş vd. 2012; Erdem, 2011; Gülbahar ve Alper,
2009; Kashy vd. 2009; Şimşek vd. 2009).
Nicel yaklaşımla yürütülen araştırmaların tamamına yakınında (%94), kullanılan istatistiksel yöntem ve
teknikler hakkında yeterli sayılabilecek düzeyde açıklama yapılmıştır. Bu araştırmaların büyük
çoğunluğunda (%70,4) birden fazla istatistiksel teknik kullanılmıştır. Sadece bir tekniğin ve sadece
parametrik veya parametrik olmayan tekniklerin kullanıldığı araştırmaların oranı %30’un altındadır. Nicel
araştırmaların çeşitli özellikleri açısından incelendiği birçok araştırmada da çoğunlukla birden fazla
istatistiksel tekniğin birlikte kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Akaydın ve Çeçen, 2015; Selçuk, vd. 2014;
Bektaş, vd. 2013; Yağmur Şahin, Kana, Varışoğlu, 2013; Göktaş vd. 2012; Erdem, 2011). Bu durum tek
değişkenli, çoklu veya çok değişkenli yöntemlerin en az ikisinin bir arada kullanıldığı araştırmaların sayıca
artma eğiliminde olduğunu da ortaya koymaktadır.
Araştırmanın metodolojik yaklaşımı, türü, modeli ve kullanılan istatistiksel teknikler dikkate alındığında,
bu çalışmada incelenen 788 araştırmadan 340’ında (%43) normallik varsayımlarının test edilmesi gerektiği,
fakat bu 340 araştırmanın yarıdan fazlasında (%60,9) normallik varsayımlarının test edilmediği tespit
edilmiştir. Ayrıca normallik varsayımının test edildiği 133 (%39,1) araştırma belirlenmiş, fakat bu 133
araştırmanın 40’ında (%30,1) normallik varsayımının hangi yöntem ve teknikle incelendiği konusunda
herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu bulgu, eğitim alanında yürütülen ve normallik varsayımının test
edilmesi gereken araştırmalarda, bu varsayımların yeterince dikkate alınmadığı ve kontrol edilmediği
yönünde sınırlı bir kanıt sağlamaktadır. Benzer şekilde başka araştırmalarda da parametrik test
varsayımının gerekli olduğu araştırmalarda diğer varsayımların yanı sıra normallik varsayımına yönelik
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kontrollerde de önemli eksiklikler olduğu belirtilmiştir (Ergun ve Çilingir, 2013; Doğru, vd. 2012; Ruscio
ve Roche, 2012; Evrekli, vd. 2011; Delice, 2010; Tavşancıl vd. 2010; Kabaca ve Erdoğan, 2007; Keselman
vd. 1998). Bu bağlamda normallik varsayımının yeterince dikkate alınmayarak kontrol edilmemesinin
araştırma sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği hakkında ciddi sınırlılıklar ortaya koyduğu ifade
edilebilmektedir.
Normallik varsayımına yönelik incelemelerde ortalama, mod, medyan, basıklık ve çarpıklık katsayıları gibi
betimsel istatistiklere dayalı yöntemlerin diğer yöntemlerden daha sık kullanıldığı görülmüştür. İkinci
olarak hipotez testleri, üçüncü olarak ise grafiksel incelemeler kullanılmaktadır. Hipotez testleri içerisinde
en sık kullanılan testin Kolmogorov-Smirnov testi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara benzer şekilde
Keselman vd. (1998)’nin yaptıkları araştırmada MANOVA testinin kullanıldığı araştırmaların yüzdelik
dilim oluşturmayacak kadar az bir kısmında çok değişkenli normallik varsayımının test edildiği, betimsel
istatistiklere dayalı yöntemlerin ise daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir. Kabaca ve Erdoğan (2007),
normallik varsayımının çoğunlukla test edilmediğini, test edildiğinde ise Kolmogorov-Smirnov testinin
kullanıldığını ortaya koymuştur. Gömleksiz ve Bozpolat (2015), çalışmalarında Shapiro-Wilk testine
nazaran daha fazla sayıdaki araştırmada Kolmogorov-Smirnov testinin kullanıldığını belirtmişlerdir.
Yurtdışında yapılan araştırmalar daha çok büyük örneklemler (n>1000) üzerinde yürütülürken (Yalçın,
Yavuz ve İlgün Dibek, 2015), Türkiye’de yapılmış araştırmalarda çoğunlukla 50 ve 400 kişi arası çalışma
gruplarından veri toplanılması nedeniyle (Akaydın ve Çeçen, 2015; Yağmur Şahin, vd. 2013; Göktaş vd.
2012; Alper ve Gülbahar, 2009) Kolmogorov-Smirnov testinin kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.
Ancak bu testin küçük (20 ile 50 arası) ve büyük örneklemlerde (n>250) manidar sonuçlar üreterek,
kullanılacak istatistiksel testin hatalı olmasına neden olacağı ifade edilmektedir (Schoder, vd. 2006; Hair,
vd. 1998). Keselman, Othman ve Wilcox (2013) yaptıkları araştırmada, simülatif veriler üzerinde farklı
normallik testlerini karşılaştırmıştır. Örneklem büyüklüğü 20, 40 ve 80 olarak anlamlılık düzeyi ise .05,
.10, .15, .20 olarak manipüle edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Anderson-Darling yönteminin
Kolmogorov-Smirnov ve Cramer-von Mises testlerine nazaran normalliği belirlemede daha etkili olduğu
gözlenmiştir. Schoder, vd. (2006)’nin de ifade ettiği gibi örneklemin 20 ile 50 arasında olduğu durumlarda
Kolmogrov-Smirnov testinin kullanılma durumunun aksine Anderson-Darling yönteminin daha geçerli
sonuçlar ortaya koyduğu bulunmuştur.
Normallik varsayımının incelendiği araştırmaların büyük çoğunluğunda (%66,9), bu varsayımın sağlandığı
kararı verilerek parametrik yöntemler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra normallik varsayımının sağlanmadığı
kararına bağlı olarak önce istatistiksel düzeltme yapıp sonrasında parametrik yöntemlerin kullanıldığı ya da
herhangi bir düzeltme yapılmaksızın parametrik olmayan yöntemlerin kullanıldığı araştırmalar da
bulunmaktadır (%15). Diğer taraftan normallik varsayımına yönelik incelemelerle ilişkilendirilmeyerek
kullanılacak istatistiksel yöntem ve tekniklere karar verilmiş olan araştırmalar (%11,3) ve normallik
varsayımı sağlanmamış olmasına rağmen parametrik yöntemlerin kullanıldığı araştırmalar (%2,3) da
bulunmaktadır. Bu bulgu, eğitim alanında yürütülen ve normallik varsayımının test edilmesi gereken
araştırmalarda kullanılacak olan istatistiksel yöntem ve tekniğe karar vermede normallik varsayımına
yönelik test sonuçlarının dikkate alınma durumları açısından önemli eksiklikler bulunabildiği ve hatalar
yapılabildiği yönünde sınırlı bir kanıt sağlamaktadır. Bu bulguyu destekleyecek şekilde parametrik test
varsayımlarının sıklıkla göz ardı edildiği (Ruscio ve Roche, 2012; Keselman vd. 1998; Micceri, 1989) ve
normallik varsayımının birçok araştırmada hatalı veya eksik test edildiği (Doğru, vd., 2012; Tavşancıl vd.,
2010), bazı araştırmalarda da bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde istatistiksel sonuçların araştırmacıların
beklentileri doğrultusunda yanlış raporlaştırıldığı (Bakker ve Wicherts, 2011) belirtilmektedir. Bu durum
sıklıkla araştırmacıların istatistik alanındaki yetersizlikleri ile ilişkilendirilmektedir.
Normallik varsayımı test edilmesi gereken ve bu varsayımların test edildiği araştırmaların yayımlandığı
dergilere ve yayım yılına göre dağılımları benzerdir. Diğer taraftan normallik varsayımlarının test edildiği
araştırmalarda verilen kararların dergilere göre dağılımları farklılaşmaktadır. ‘TED Eğitim ve Bilim
144

Curr Res Educ (2016), 2(3)

E. Demir, Ö. Saatçioğlu & F. İmrol

Dergisi’ bu farklılığın belirgin kaynağını oluşturmaktadır. Bu dergide yayımlanan araştırma makalelerinde,
normallik varsayımının sağlandığı ve buna bağlı olarak parametrik yöntemlerin kullanıldığı, ayrıca
normallik varsayımının sağlanmadığı ve istatistiksel düzeltmelerden sonra parametrik yöntemlerin
kullanıldığı ya da herhangi bir düzeltme yapılmadan doğrudan parametrik olmayan yöntemlerin
kullanıldığı araştırmaların oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer taraftan yine bu dergide,
normallik varsayımının sağlanmamasına rağmen parametrik yöntemlerin kullanıldığı araştırmaların oranı
da diğer dergilerden daha yüksektir. Bu durum, dergiler arasında normallik varsayımlarına yönelik olarak
yapılacak testler ve buna bağlı olarak verilen kararlar açısından manidar farklar olabileceğine yönelik
sınırlı bir kanıt sağlamaktadır. İlgili literatürde normallik varsayımının araştırıldığı makalelerin
yayımlandığı dergilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla
birlikte makalelerin metodolojik ve yöntemsel açıdan incelendiği bazı araştırmalarda, dergilere göre
farklılığın olduğu görülmüştür. Bu araştırmaların bir kısmında dergiler arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılığın gözlenemediği (Özsoy ve Özsoy, 2013; Ruscio ve Roche, 2012), diğer bir kısmında ise
anlamlı farklılık bulunduğu (Akaydın ve Çeçen, 2015; Yalçın, vd. 2015; Bakker ve Wicherts, 2011; Meline
ve Wang, 2004; Keselman vd. 1998) belirlenmiştir. Buna bilgiler doğrultusunda dergiler arasında benzerlik
ve farklılıkların olabileceği sonucu çıkarılabilmektedir.
Bu çalışma sonucunda normallik varsayımının test edilmesi gereken eğitim araştırmalarında, normallik
varsayımlarının test edilmesi ve buna bağlı olarak kullanılacak istatistiksel yöntem ve tekniklere karar
verilmesi açısından önemli eksiklikler ve hatalar bulunabildiği görülmüştür. Bu kapsamda başta
araştırmacıların sonrasında yayım sürecinde görev alan editör, hakem ve diğer uzmanların, bu konuda daha
titiz ve hassas davranmaları gerekmektedir. İleri araştırmalara yönelik olarak daha geniş bir örneklem
üzerinde benzer araştırmaların yapılması, örneklem büyüklüğü ile normallik varsayımlarının incelenme
durumları arasındaki ilişkilerin araştırılması, araştırmacıların bu konudaki yeterlik düzeylerinin ve ilişkili
değişkenlerin araştırılması önerilmektedir.
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Bu çalışma, işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntem ve
programlara yönelik olarak yapılan ve ulaşılabilen araştırmaları farklı kategorilerde analiz ederek
sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden
döküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma alanı için ilk ölçüt, araştırmaların 2000-2015
yılları arasında, hakemli bir dergide veya ulusal tez merkezinde yayımlanmış olmasıdır. Ek olarak
çalışmaların deneysel olması, işitme yetersizliği tanısı almış katılımcılarla yapılması ve sosyal
beceri öğretimine ilişkin yöntem ve programları içermesine dikkat edilmiştir. Makaleler taranırken
sağır (deaf), işitme yetersizliği (hearing impairment/hearing loss/hard of hearing), sosyal beceriler
(social skills), sosyal beceri öğretimi (social skill training/teaching), sosyal etkileşim (social
interaction) ve sosyal yeterlilik (social competence) anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Çalışma,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi very tabanı, EBSCO-Host, Ulusal Tez Merkezi ve Google
elektronik veri tabanları üzerinden taranarak ulaşılabilen 6 makale ve 2 doktora tezi toplam 8
araştırmayı kapsamaktadır. Ulaşılan çalışmalar; (a) demografik özellikler (bağımlı ve bağımsız
değişken, katılımcılar ve özellikleri, değerlendirme araçları, ortam ve öğretim süresi), (b) yöntem
özellikleri (kullanılan araştırma modeli, gözlemciler arası güvenirlik, uygulama güvenirliği ve
sosyal geçerlik) ve (c) bulgu özelliklerine (izleme ve genelleme bilgileri, program ve yöntemlerin
etkililiği) göre kategorize edilerek sunulmuştur. Sonuç olarak, uygulanan öğretim programlarının,
işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşitme Yetersizliği, Sosyal Beceri, Öğretim Programı.
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Social Skills Training for Individuals with Hearing Impairment: A Review
Abstract
The present study was conducted to analyze in different categories and present the studies that could be
accessed and conducted on methods and programs utilized in social skills training for individuals with
hearing impairment. Document screening technique, one of the qualitative research methods, was used in
the current study. Different criteria were adopted for the field of study. The first criterion was the condition
that the screened studies would be published in a peer-reviewed journal or a national thesis center between
the years of 2000 and 2015. In addition, empirical studies that were conducted with participants with
hearing impairment and included methods and programs related to social skills instruction. When scanning
the research articles, the keywords “deaf,” “hearing impairment/hearing loss/hard of hearing,” “social
skills,” “social skill training/teaching,” “social interaction,” and “social competence” were used. The study
was conducted with 6 articles and 2 dissertations, a total of 8 papers accessed by scanning Muğla Sıtkı
Koçman University database, EBSCO-Host, National Thesis Center and Google electronic databases.
Retrieved studies are presented under categories based on (a) demographical characteristics (dependent and
independent variable, participants and their characteristics, assessment tools, the medium and the training
period), (b) methodological characteristics (research method used, reliability among observers, application
reliability and social validity), and (c) finding characteristics (monitoring and generalization information,
effectiveness of the program and methods). As a result, it was found that applied curricula were effective in
social skills training of individuals.
Keywords: Hearing Impairment, Social Skill, Training Program.

1.

Giriş

İşitme yetersizliği, “bireyin işitme düzeneğinde oluşan bir sorun nedeniyle günlük yaşamında sözel dili
işlevsel olarak kullanamaması durumudur” (Girgin, 2003, s.7). Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010
yılında gerçekleştirilen, “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması”nın verilerine göre ülkemizdeki
yetersizliği olan birey nüfusunun % 5.9’unu işitme yetersizliği olan bireyler oluşturmaktadır. İşitme
kaybının derecesi odiyolojik ölçümler sonucunda belirlenmekte, hafif, orta, ileri ve çok ileri derecede
işitme kaybı (Tüfekçioğlu, 2002, s. 108-109) şeklinde sınıflandırması yapılmaktadır. Yapılan odiyolojik
ölçümlerin ardından bireyin işitme kaybının derecesine göre cihazlandırılmakta, özel eğitime
yönlendirilmektedir. İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimleri yatılı ve gündüzlü özel eğitim okullarında,
kaynaştırma eğitimi içerisinde ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleşmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014-2015 verilerine göre ilkokul düzeyinde
45 okulda ve 938 öğrenci, ortaokul düzeyinde 45 okulda ve 2065 öğrenci, lise düzeyinde ise 19 okulda ve
2066 öğrenci eğitim görmektedir (MEB, 2014/'15).
İşitme kaybının, çocuklarda konuşma gelişimine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle işitme kaybı
olan çocuklar genellikle konuşma ve dil gelişimi, bunun yanı sıra okuma ve yazma gibi akademik
becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Bu bireylerin söz konusu becerilerde yaşadıkları sorunlar nedeniyle
eğitimlerinin odak noktası dil edinimi oluşturmaktadır. İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimleri iki
temel yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlar işaret desteği alan yaklaşımlar ve işaret dili desteği almayan sözel
yaklaşımlardır (Girgin, 2003). Bir başka deyişle sözel dil yaklaşımlarıdır.
İşitme yetersizliği olan bireylerin iletişim biçimi olarak hangi yaklaşımı kullanacağı pek çok etkene
bağlıdır. Sözel yaklaşımın iletişim biçimi olarak kullanılması durumunda bazı ön koşulların yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; erken tanı, erken ve uygun cihazlandırma, işitme cihazlarının sürekli
kullanımı, erken eğitime başlanması, doğal dil yaşantılarının sağlandığı ortamlar, aile eğitimi ve desteğidir
(Girgin, 2003, s. 104). Örneğin; yaşları 6 aylıktan küçük çocukların, odiyolojik teste alınarak kaybının
derecesinin belirlenmesi ve buna uygun cihazlandırma yapılarak erken eğitime başlanması sonucunda, bu
çocukların erken çocukluk döneminde dil gelişimlerinin akranları düzeyinde olduğu belirtilmiştir
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(Tüfekçioğlu, 2005, s. 40). Benzer şekilde Moeller (2000) yapmış olduğu çalışmasında, işitme yetersizliği
olan bireylerin 5 yaş kelime bilgisi becerilerinde, erken tanı ve aile katılımlı müdahalelerin etkililiğini
araştırmıştır. Araştırmasını 112 işitme yetersizliği olan çocukla gerçekleştirmiş, Peabody Kelime Anlama
Testi, İlkokul Dil Değerlendirme Ölçeği ve geliştirilen Aile Katılım Ölçeği ile toplanan verilerin
analizinde, erken tanılanan ve aile katılımının yoğun olduğu müdahale programlarına devam eden
çocukların kelime bilgisi becerilerinin iyi düzeyde, erken tanı ve aile katılımlı müdahalelerin olmadığı
durumlarda ise çocuğun kelime bilgisi becerilerinde 5 yaş için gecikmeler olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Benzer bir şekilde, Yoshinaga- Itano (2001) ve (2003), yaptığı çalışmalarda erken tanı ve müdahalenin
işitme yetersizliği olan çocukların dil, konuşma ve sosyal gelişimleri üzerinde olumu etkisi olduğunu
belirlemiştir. Erken tanı ve işitme cihazının kullanımı, işitme yetersizliği olan çocukların dil becerileri
olumlu yönde etkilemekte, konuşma becerisi gelişen çocuğun sosyal etkileşimleri artmaktadır. Nicolas ve
Geers (2006) araştırmalarında, erken cihazlandırmanın 3 yaş çocuklarının dil becerileri üzerine etkisini
incelemişler, erken cihazlandırmanın işitme yetersizliği olan çocukların dil, sosyal ve bilişsel becerilerinde
olumlu etkisi olduğunu görmüşlerdir. Türkiye’de yapılan araştırmalardan Barmak’ın (2010) yaptığı
çalışmada işitme yetersizliğinin gelişim alanlarına etkisini belirlemek hedeflenmiş, 50 işitme kayıplı ve 50
işiten çocuk değerlendirilmiştir. Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için Ankara Gelişim Tarama
Envanteri, Vineland Uyum Davranış Ölçeği, Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulanmıştır. İşitme
kayıplı grubun işitsel algı becerileri ise Anlamlı İşitsel Deneyim Skalası ile değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucuna göre, işitme kayıplı gruptaki bebekler/çocuklar; dil gelişimleri, sosyal becerileri ve günlük yaşam
becerileri açısından normal işiten gruptakilere göre daha düşük performans göstermişlerdir.
Poyraz-Tüy (1999), özel eğitim okulu ile kaynaştırma eğitimine devam eden işitme yetersizliği olan
öğrencilerin sosyal becerileri ile problem davranışları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, özel
eğitim okuluna devam eden öğrencilerin, kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilere göre daha fazla
sosyal etkileşim boyutunda problem yaşadıklarını görmüştür.
Eren (2012), ilköğretim düzeyindeki işitme yetersizliği olan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini
belirlemek ve bu öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin; yaşa, cinsiyete, devam ettikleri okulun türüne,
cihaz kullanma durumuna, kullandıkları cihazın türüne ve iletişim yöntemlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla yaptığı araştırmasına. 114 işitme engelli öğrenci katılmış ve
araştırma için gerekli verilerin toplanmasında “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırma sonucuna göre, kız öğrencilerin sosyal beceri düzeyinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Devam ettikleri okul türü değişkenine göre; kaynaştırma ortamlarında bulunan
öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin, özel eğitim okuluna devam eden öğrencilere göre daha yüksek
olduğu görülmüştür. Ayrıca sözel yöntemi kullanan öğrencilerin sosyal beceri düzeyinin, işaret dili ve her
iki yöntemi kullananlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kullandıkları cihaz türü değişkenine göre,
sosyal becerilerde bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.
İşitme yetersizliği olan bireylerin dil gelişiminde yaşamış oldukları gecikme onları sosyal, iletişim ve
akademik alanlarda da etkilemektedir (Marschark, 2007, s. 23). Bu durum işitme yetersizliği olan bireyin
işiten dünyada iletişime ilişkin sorunlar yaşamasına neden olmakta ve sosyalleşmeleri önünde ciddi bir
engel oluşturmaktadır. “Sosyalleşme bireyin davranışlarının, değerlerinin, standartlarının, yeteneklerinin,
tavırlarının ve güdülerinin belli bir toplumun arzu ettiklerine uyması için biçimlendirildiği, yaşam boyu
devam eden süreçtir” (Gerrig ve Zimbardo, 2012, s. 317). Dil ile ilişkili olan sosyalleşme süreci işitme
yetersizliği olan bireylerde kendilerini ait hissettikleri gruba göre farklılaşmaktadır.
Kendilerini sağır toplumun bir parçası olarak gören bireyler, iletişim aracı olarak işaret dilini tercih etmekte
(Gürboğa ve Kargın, 2003, s. 63; Nikolaraizi, 2007, s. 191; Mc Ilroy ve Storbeck, 2011, s. 509), sağır
toplum içerisinde kendilerini rahat hissetmekte (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008, s. 27), kabul görmekte ve bu
toplum içerisinde herhangi bir sosyalleşme sorunu yaşamamaktadırlar. Sağır kimliğinin oluşmasında özel
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eğitim okullarının önemli bir etkisi bulunmaktadır (Staten, 2011, s. 94) ve bu okullardan mezun olan
öğrenciler, gerçek anlamda işiten toplum içine girdiklerinde sosyal olarak uyum problemi yaşamaktadırlar
(Tüfekçioğlu, 1992). Ek olarak, işitme yetersizliği olan bireylerin akran seçimi konusunda genellikle işitme
yetersizliği olan bireyleri tercih ettikleri, işiten akranları ile arkadaşlık ilişkisi geliştirmek istemedikleri
görülmektedir. Bu durumun en temel nedeni kullanılan iletişim biçimidir. Ayrıca çevredeki işiten insanlarla
da iletişim kurmada zorluk yaşamaktadırlar (Kizir, 2013).
Tüfekçioğlu (2005), işitme yetersizliği olan bireylerin (1) sosyal izolasyon, (2) kendinden daha küçük
yaştaki çocuklarla oynamayı tercih etme, (3) yaşıtları çocukların ilgilerinden habersiz olma, (4) duygular
gibi iç dünyamıza ilişkin durumlar hakkında sınırlı bir anlayışa sahip olma, (5) diğer kişilere empati
duymada güçlük, (6) sosyal etkileşimler sırasında engellenme ve kızgınlık duyguları yaşama ve (7)
çekingen olma problemlerini yaşadıklarını belirtmiştir. İşitme kaybının yarattığı dil ve iletişim
becerilerindeki gecikmeleri nedeniyle, işitme yetersizliği olan çocuklar kendini ifade etmede ve kendine
ilişkin farkındalık geliştirmede veya karşısındakinin ifadelerini anlamada güçlükler yaşayabilmekte; bunlar
ise, bu çocukların empati duymalarını ve yaşına uygun sosyal beceriler geliştirmelerini etkileyebilmektedir
(Tüfekçioğlu, 2005, s. 30). İşitme yetersizliği olan bireylerde zihin kuramı eksikliklerinin olmasının sosyal
beceri yetersizliklerine yol açtığı da belirtilmektedir (Tekin ve Girli, 2011).
İşitme yetersizliği olan bireylerin sosyal becerileri edinebilmesi ve sosyal yeterliliğe sahip olması başka bir
deyişle, toplum içinde kabul gören, diğer bireylerle ilişkilerini düzenleyen, sosyal ortamlara uygun
davranışlar sergileyen bireyler (Chadsey ve Rush’den aktaran Sazak, 2003) olabilmeleri için özel bir eğitim
uygulanması gerekmektedir. Sosyal becerilerin öğretiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemler arasında, video model olma, bilgisayar destekli öğretim, sosyal öyküler, bilişsel süreç yaklaşımı,
doğrudan öğretim, işbirlikçi öğretim, akran öğretimi bulunmaktadır (Sargent’ten aktaran Çifci, 2001). Bu
yöntemlerin kullanılmasıyla yapılan öğretimler işitme yetersizliği olan bireylerin sosyal becerilerini ve
akranlarıyla olan etkileşimlerini arttırmaktadır (Tüfekçioğlu, 2005, s. 30). Bunun yanı sıra bazı öğretimsel
ortam düzenlemelerinin sosyal becerilerin gelişimini sağladığı da belirtilmektedir. Buna örnek olarak yurt
dışında işitme yetersizliği olan öğrenciler için uygulanmakta olan ortak kayıt programı (co-enrollment
program) gösterilebilmektedir. Ortak kayıt programında işiten ve işitme yetersizliği olan öğrenciler aynı
sınıfa yerleştirilmekte ve hem özel eğitim öğretmeni hem de sınıf öğretmeni öğretim yapmaktadır. Bu
şekilde işitme yetersizliği olan öğrenciler işiten akranlarıyla yoğun olarak etkileşimde bulunma fırsatı
yakalamakta ve sosyal becerileri de artmaktadır (McCain ve Antia, 2005; Wauters ve Knoors, 2008).
Alan yazın incelendiğinde işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretilmesine ilişkin yapılmış
sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Oysaki işitme yetersizliği olan bireylerin sosyalleşmelerine ilişkin
sorunların aşılmasında bu bireylere akademik becerilerin yanı sıra sosyal bütünleşmelerini sağlayacak
sosyal becerilerin kazandırılması eğitim programlarının olmazsa olmazlarından biri olmalıdır. Bu çalışma
işitme yetersizliği olan bireylerle çalışan öğretmenlere ve araştırmacılara sosyal beceri öğretiminde neler
yapabilecekleri konusunda bilgi sunacağı için önemli görülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın alan yazında
yapılan araştırmaları; kullanılan yöntem ve hazırlanan öğretim programları; katılımcı özellikleri, uygulanan
ortam, araştırma modeli, uygulama süresi, değerlendirme araçları ve sonuçlarını analiz ederek sunması
açısından, alan yazına katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntem ve
programlara yönelik olarak yapılan ve ulaşılan araştırmaları farklı kategorilerde analiz ederek sunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Araştırmalarda ki katılımcıların özellikleri nelerdir?
2. Araştırmaların yapıldığı ortamlar nelerdir?
3. Araştırmalarda kullanılan değerlendirme araçları nelerdir?
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4. Araştırmalarda kullanılan programlar/yöntemler ve etkililikleri nasıldır?
5. Araştırmalarda uygulanan programlar/yöntemlerin uygulama süreleri ne kadardır?
6. Kullanılan araştırma modelleri nelerdir?
7. İzleme ve genelleme çalışmaları yapılmış mıdır?
8. Araştırmaların güvenirlik çalışmaları yapılmış mıdır?
9. Sosyal geçerlik çalışmaları yapılmış mıdır?

2.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma alanı, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgilere yer
verilmektedir.
2.1.

Araştırma Modeli

Bu çalışmada araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği
kullanılmıştır. Dokümanlar, nitel araştırmalar için oldukça önemli bilgi kaynaklarıdır ve bu kaynakların
etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Doküman incelemesi, araştırılacak konular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin sistematik analizini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
2.2.

Araştırma Alanı

Araştırma alanı için farklı ölçütler göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmalar hem yurt dışı hem de
Türkiye’de taranmıştır. İlk ölçüt, araştırmaların 2000-2015 yılları arasında, hakemli bir dergide veya ulusal
tez merkezinde yayımlanmış olmasıdır. Ek olarak çalışmaların deneysel olması, işitme yetersizliği tanısı
almış katılımcılarla yapılması ve sosyal beceri öğretimine ilişkin yöntem ve programları içermesine dikkat
edilmiştir. Söz konusu ölçütleri karşılayan 6 yurt dışı çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bunun yanı sıra
Türkiye’de yapılan araştırmaların ikisinin doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırma alanını
6 makale ve 2 doktora tezi toplam 8 araştırma oluşturmuştur.
2.3.

Verilerin Toplanması

Çalışmada makalelerinin taranması sürecinde internet üzerinden EBSCO-Host, Ulusal Tez Merkezi,
Google ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi elektronik veri tabanları taranmıştır. Araştırma makaleleri
taranırken sağır (deaf), işitme yetersizliği (hearing impairment/hearing loss/hard of hearing), sosyal
beceriler (social skills), sosyal beceri öğretimi (social skill training/teaching), sosyal etkileşim (social
interaction) ve sosyal yeterlilik (social competence) anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Ulaşılan tüm
makalelerin başlıkları ve özetleri gözden geçirilerek ölçütleri karşılamayanlar çıkartılmıştır. Yapılan tarama
sonucunda yurt dışında ve Türkiye’de işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde kullanılan
yöntem ve programların bulunduğu yurt içinde 2, yurt dışında 6 olmak üzere toplam 8 çalışmaya
ulaşılabilmiştir. Ulaşılan araştırmaların tamamı sadece sosyal beceri öğretimine odaklanmamış, bazıları
akademik becerilere de eğilmişlerdir. Bu şekilde olan araştırmalarda çalışmaya dahil edilmiştir.
2.4.

Verilerin Analizi

Araştırma alanında ulaşılan araştırmalara numara verilmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından
kategoriler belirlenmiştir. Kategoriler; (a) demografik özellikler (bağımlı ve bağımsız değişken, katılımcılar
ve özellikleri, değerlendirme araçları, ortam ve öğretim süresi), (b) yöntem özellikleri (kullanılan
araştırma modeli, gözlemciler arası güvenirlik, uygulama güvenirliği ve sosyal geçerlik) (c) bulgu
özellikleri (izleme ve genelleme bilgileri, program ve yöntemlerin etkililiği) verilerinden oluşmuştur.
Belirlenen kategoriler ile ilgili veriler, Tablo 1’de gösterilerek kısa bir analiz yapılmıştır. Tabloda,
belirlenen kategorilerle ilgili bilgilere yer verilen on bir sütun bulunmaktadır. Kategorilere ilişkin bilgiler,

Curr Res Educ (2016), 2(3)

153

İşitme Yetersizliği Olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretimi:
Bir Gözden Geçirme
tartışma bölümünde ayrıntılı bir şekilde yorumlanarak ilgili araştırmalarla desteklenmiştir. Ayrıca
araştırmaya dahil edilen çalışmaların %30’u (3 araştırma) güvenirliği hesaplamak amacıyla yansız atama
yoluyla seçilmiş ve özel eğitim alanında akademik çalışmalar yapan ve sosyal beceri öğretimi konusunda
bilgiye sahip bir uzman tarafından okunmuştur. Sonuçlar Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı x
100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Güvenirlik % 90 olarak hesaplanmıştır.

3.

Bulgular

Araştırmanın belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için yapılmış olan doküman analizinin sonuçları bulgular
bölümünde verilmektedir. Araştırma kapsamında incelenmiş olan çalışmalar çeşitli kategoriler altında
sunulacaktır.
3.1.

Demografik Özellikler

3.1.1. Katılımcılar ve özellikleri
İşitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri kazandırmaya ilişkin yapılmış olan araştırmaların katılımcı
özelliklerine bakıldığında toplamda 239 kişiyle çalışıldığı görülmektedir. Katılımcıların 148’i işitme
yetersizliği, 5’i işitme yetersizliğinin yanı sıra ek bir yetersizliği olan ve 86’sı işitendir. Araştırmaların
bazılarında sadece işitme yetersizliği olan bireylerle (Önalan Akfırat, 2004: Alton ve diğ., 2011; Naeini ve
diğ., 2013; Raver ve diğ., 2014) çalışılırken bazılarında ise hem işiten hem de işitme yetersizliği olan
bireylerle (Suarez, 2000; Kreimeyer, 2000; Avcıoğlu, 2001; McCain ve Antia, 2005) çalışılmış olduğu
görülmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi incelenen çalışmalardaki katılımcılar 3-21 yaş aralığındadır. Araştırmalarda
katılımcıların yaşlarının farklı şekillerde gruplandırıldığı görülmektedir. Ancak genel olarak çalışmaların 713 yaş arasında (Suarez, 2000; Kreimeyer, 2000; Avcıoğlu, 2001; McCain ve Antia, 2005; Önalan Akfırat,
2004: Alton ve diğ., 2011) yoğunlaştığı söylenebilir. Dışarıda kalan araştırmaların katılımcıları 3-5 yaş
(Raver ve diğ.,2014) ve 11-21 yaş (Naeini ve diğ., 2013) aralığındadır.
Araştırmalarda tüm katılımcıların cinsiyet bilgilerine ulaşılamamaktadır. Araştırmalarda işiten tüm
katılımcıların cinsiyetleri belirtilmezken işitme yetersizliği olan katılımcıların cinsiyetleri belirtilmiştir.
Ayrıca McCain ve Antia (2005)’nın araştırmalarında katılımcıların cinsiyet bilgilerine yer verilmemiştir.
Buna göre, işitme yetersizliği olan katılımcıların 104’ü kadın ve 39’u erkektir. Naeini ve diğ. (2000)’nin
yapmış olduğu araştırmada sadece kadın katılımcılara yer verilmiştir.
3.1.2. Ortam ve öğretim süresi
İncelenen araştırmaların tümünde uygulama ortamı olarak okul seçildiği görülmektedir. Araştırmaların
uygulama sürelerinin ise değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ortak yerleştirme modellerinin (Co-enrolled
Model) boylamsal olmaları nedeniyle sürelerinin 3 yıl (Kreimeyer ve diğ., 2000; McCain ve Antia, 2005)
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. İncelenen araştırmalar arasında bazılarının oturum süreleri ile birlikte
toplam oturum süreleri verilirken (Suarez, 2000; Avcıoğlu, 2001; Önalan Akfırat, 2004; Naeini ve diğ.,
2013) bazılarında ise haftalık oturum süreleri verilmiş olup (Raver ve diğ., 2014) toplam süre bilgisine
ulaşılamamıştır. Alton ve diğerleri (2011), 11 hafta ile sadece toplam sürelerini belirtmişlerdir. Buna göre
araştırmalarda 1 haftada 5 gün, 3 gün, 1 gün ve 2 haftada bir çalışıldığı görülmektedir. Oturum süreleri 40
dakika (Avcıoğlu, 2001), 60 dakika (Suarez, 2000; Naeini ve diğ., 2013), 90 dakika (Önalan Akfırat, 2004)
ve 180 dakika (Raver ve diğ., 2014) olarak gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1. İşitme Yetersizliği Olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretiminin Uygulandığı Araştırmalar
Kaynak

Suarez,
2000

Kreimeyer,
Crooker,
Drye,
Egbert ve
Klein,
2000

Bağımlı Değişken
(Çalışılan Sosyal
Beceri)

Bağımsız
Değişken

Katılımcılar
ın Cinsiyeti/
Yaşı

Değerlendirme
Araçları

*Sosyal problem çözme
*Özür dileme
*Akranlarıyla müzakere
etme
*Diğerleriyle sorunları
önleme
*Grup ile etkileşime
girme, tanıma, iş birliği
yapma ve paylaşma

Sosyal
Beceri
Eğitim
Programı
(Social
Skills
Training
Program)

İY: 18
K: 10
E: 8
Y: 9 yaş 1
ay- 13 yaş 6
ay arası
İ: 18
Toplam:36

*The Meadow/ Kendall
Social Emational
Assessment Inventory
for Deaf Student
*The Teacher Ratings:
Children’s Assertive
Behavior Scale
*The Deaf Students’
Self-Ratings:
Children’s Assertive
Behavior Scale
*The Cuestionario
Sociometrico

*Sınıf arkadaşlarıyla
sosyal etkileşim kurma
(*Akademik başarıyı
arttırma)

Ortak
yerleştirme
modeli (CoEnrollment
Model)

İY: 7
K: 2
E: 5
Y: 9 -10
İ: 23
Toplam:30

* Stanford
Achievement
Test

İzlem
e/
Gene
lleme

(+)
(+)

Araştır
ma
Deseni/
Ortam

Uygula
ma
Süresi

*ÖntestSontest
Kontrol
Gruplu
Deneysel
Desen

1.Bölü
m: 15
ders
2.Bölü
m: 6
defa 1
saatlik
seansla
r
Toplam
:21

*Okul

(+)
(+)

* AB
Modeli
ve nicel
araştırma
yöntemin
in
birlikte
kullanımı

Sos
yal
Geç
erlil
ik

Güvenirli
k

(+)

B

(-)

-

3 yıl

GAG

Etkililik

Programın etkili
olduğu bulunmuştur.
Tüm katılımcıların
sosyal ve duygusal
uyum, sosyal
problem çözme
becerileri, kendine
güven davranışları
ve özellikle kişisel
problem çözme
becerilerinde başarılı
olunmuştur.

Modelin işitme
yetersizliği olan
öğlencilerle işiten
öğrenciler arasındaki
etkileşimin
artmasında etkili
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

*Okul
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Tablo 1’in devamı
Kaynak

Bağımlı Değişken
(Çalışılan Sosyal
Beceri)

Bağımsız
Değişken

Katılımcılar
ın Cinsiyeti/
Yaşı

Değerlendirme
Araçları

Avcıoğlu,
2001

*Temel sosyal beceriler
*İlişkiyi başlatma ve
sürdürme
* Grupla bir işi yürütme
becerileri

İşbirlikçi
Öğrenme
Yöntemine
Dayalı
Olarak
Hazırlanan
Sosyal
Beceri
Öğretim
Programı

İY: 9
K: 4
E: 5
Y: 9-12
arası
İ: 27
Toplam: 36

*Sosyal Becerileri
Değerlendirme Ölçeği

Yaratıcı
Drama
Yöntemi İle
Hazırlanan
Sosyal
Beceri
Eğitimi
Programı

İY: 20
K: 10
E: 10
Y: 10-12
arası
İ: Toplam: 20

*Sosyal Becerileri
Değerlendirme Ölçeği

Önalan
Akfırat,
2004

156

*Kendisini tanıtma
*Tanıdığı kişileri
başkalarına tanıştırma
*Lütfen, teşekkür etme,
özür dileme
*Öfkesini z arar
vermeden ortaya koyma
*Kendisiyle alay
edildiğinde göz ardı
etme
*Başkalarıyla iletişim
kurarak sorun çözme
becerileri

İzlem
e/
Gene
lleme

(+)
(+)

Araştır
ma
Deseni/
Ortam

Uygula
ma
Süresi

*Denekle
r Arası
Çoklu
Yoklama
Modeli

Haftada
üç gün
40
dakikal
ık 30
oturuml
ar

*Okul

(+)
(-)

* ÖntestSontest
Kontrol
Gruplu
Deneysel
Desen
*Okul

Haftada
bir, her
biri 90
dk.dan
oluşan
8
oturum

Sos
yal
Geç
erlil
ik

Güvenirli
k

(+)

UG

(-)

Etkililik

GAG

Programın işitme
engelli öğrencilerin
sosyal becerileri
öğrenmelerinde ve
bu becerileri
genelleyebilmelerind
e etkili olduğu
belirlenmiştir.

(Kullanılan
ölçeğin
güvenirliği
test
edilmiştir.)

Hazırlanan sosyal
beceri eğitimi
programının, işitme
engelli çocukların,
genel olarak sosyal
becerilerinin
gelişmesinde önemli
bir faktör olduğu
şeklinde
yorumlanmıştır
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Tablo 1’in devamı
Kaynak

Bağımlı Değişken
(Çalışılan Sosyal
Beceri)

Bağımsız
Değişken

Katılımcılar
ın Cinsiyeti/
Yaşı

Değerlendirme
Araçları

McCain
ve Antia,
2005

*Sınıf içi iletişime
katılma
*Sosyal davranışlar
(*Akademik başarı)

Ortak
yerleştirme
modeli (CoEnrollment
Model)

İY: 5
Cinsiyet: B
İY+EY: 5
Y: 9-12
arası
İ: 18
Toplam: 28

*Social Skills Rating
Scale
* Classroom
Participation
Questionnaire
* The Stanford-9 Tests

Strategies
and
Measurable
Interaction
in Live
English’
(smiLE
Aproach)

İY: 16
K: 7
E: 9
Yaş: 7 yaş 2
ay-11 yaş
arası
İ: Toplam: 16

*smiLE yöntemi
değerlendirme formu

Sosyal
Beceri
Öğretim
Programı
(Social
Skills
Training
Program)

İY: 69
K: 69
E: Yaş: 11-21
arası
İ:Toplam: 69

* Hearing Impaired
Children Self-Image
Test

Alton,
Herman ve
Pring,
2011

Naeini,
Arshadi,
Hatamizad
eh ve
Bakhshi,
2013

*İletişimi başlatma
*Birisinden bir şey
isteme
*Sonlandırma

*Sosyal yeterlilik algısı
(Kendine saygı duymak,
arkadaş olmak, birisinin
duygularını anlamak)
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İzlem
e/
Gene
lleme

(+)
(+)

Araştır
ma
Deseni/
Ortam

Uygula
ma
Süresi

*Nicel
Araştırm
a
Yöntemi
*Gözlem

3 yıl

Sos
yal
Geç
erlil
ik

Güvenirli
k

Etkililik

(-)

(Kullanılan
ölçeğin
güvenirliği
test
edilmiştir.)

Model, işitme
yetersizliği olan
öğrencilerde etkili
olurken işitme
yetersizliğinin yanı
sıra ek yetersizliği
olan öğrencilerde
aynı düzeyde etkili
olmamıştır.

(-)

-

*Okul

(+)
(+)

*ÖntestSontest
Deneysel
Desen

11
hafta

GAG

*Okul

(-)
(-)

*ÖntestSontest
Yarı
Deneysel
Desen

2
Haftada
bir 60
dakikal
ık 12
oturum

(-)

GAG

Programın, iletişim
becerilerini
geliştirmede bu
çalışmada kullanılan
ve hedeflenen
durumlar içinde
etkili olduğu
bulunmuştur. Ancak
genellenememiştir.
Programın,
katılımcıların sosyal
yeterlilik algılarının
artması üzerinde
etkili olduğu
bulunmuştur.

*Okul
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Tablo 1’in devamı
Kaynak

Bağımlı Değişken
(Çalışılan Sosyal
Beceri)

Bağımsız
Değişken

Katılımcılar
ın Cinsiyeti/
Yaşı

Değerlendirme
Araçları

Raver,
Bobzien,
Richels,
Hester ve
Anthony,
2014

*Sözel iletişim (yorum
yapmak) başlatmak
*Sözel sorulara
(yorumlara) cevap
vermek
*Oyunda sıra almak

Sosyal
Öyküler

İY: 4
K: 2
E: 2
Y: 3 yaş 6
ay- 5 yıl 3 ay
arası
İ:Toplam: 4

* Preschool Language
Scale-4
* Peabody Picture
Vocabulary Test-III,
Form B

İzlem
e/
Gene
lleme

(+)
(+)

Araştır
ma
Deseni/
Ortam

Uygula
ma
Süresi

*Dönüşü
mlü
uygulam
alar
modeli

Haftada
5 gün,
3 saat

Sos
yal
Geç
erlil
ik

Güvenirli
k

(+)

UG
GAG

Etkililik

Sosyal öykülerin
işitme yetersizliği
olan çocukların
sosyal becerilerini
arttırdığı sonucuna
varılmıştır.

*Okul

İY: İşitme yetersizliği, İ: İşiten, EY: Ek yetersizlik, K: Kız, E: Erkek, Y: Yaş, UG: Uygulama güvenirliği, GAG: Gözlemciler arası güvenirlik, B:
Belirtilmemiş
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3.1.3. Bağımlı ve bağımsız değişkenler
Sosyal beceriler bilindiği üzere oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle incelenen araştırmaların farklı
sosyal beceri üzerinde çalışmış olduğu başka bir deyişle bağımlı değişkenlerinin farklı becerileri hedef
aldığı görülmektedir. Bu beceriler belli gruplamalara gidilerek sunulmaya çalışılmıştır. Yapılan
araştırmalardan ikisinin akranlarla ilişkili beceriler (Suarez, 2000; Kreimeyer, 2000; Naeini ve diğ., 2013),
ikisinin kendini kontrol etme becerileri (Suarez, 2000; Önalan Akfırat, 2004) ve yedisinin atılganlık
becerileri (Suarez, 2000; Avcıoğlu, 2001; Önalan Akfırat, 2004; McCain ve Antia, 2005; Alton ve diğ.,
2011; Naeini ve diğ., 2013; Raver ve diğ., 2014) hedef alınarak çalışıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
İşitme yetersizliği olan bireylerin sosyal beceri edinebilmeleri için geliştirilmiş olan müdahalelerin çeşitli
olduğu ulaşılan araştırmalarda görülmektedir. Bu müdahaleler, programlar, modeller ve yöntemler olarak
gruplandırılarak araştırmaların bağımsız değişkenleri analiz edilmişlerdir. Sosyal beceri öğretim
programlarına bakıldığında ikisinin sosyal beceri öğretim programı olduğu (Suarez, 2000; Naeini ve diğ.,
2013), ikisinin ise bir yönteme dayalı olarak hazırlanan bir sosyal beceri öğretim programı (Avcıoğlu,
2001; Önalan Akfırat, 2004) olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalardan ikisinin bağımsız
değişkeninin ortak yerleştirme modeli (Co-enrollment Model) olduğu (Kreimeyer ve diğ., 2000; McCain ve
Antia, 2005) ve birinin yaklaşım adı altında geçtiği (Alton ve diğ., 2011) bulgusuna ulaşılmıştır. Ek olarak,
bilimsel dayanaklı bir uygulama olan Sosyal Öykülerde bir araştırmada (Raver ve diğ. 2014)
kullanılmıştır. Söz konusu programların uygulamalarına ilişkin kısa bilgiler Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Sosyal Beceri Öğretim Programlarına İlişkin Açıklamalar
Programın Adı

Programın Uygulanışı

Sosyal Beceri Öğretim Program; eğitime giriş, model olma, rol oynama, geridönüt ve
Programı (Suarez, 2000)
pekiştireç verme, tartışma, ev ödevleri ve genelleme çalışmalarından
oluşmaktadır.
İşbirlikçi
Öğrenme
Yaklaşımı ile Sunulan
Sosyal Beceri Öğretim
Programı (Avcıoğlu, 2001)

Her bir hedef davranış için 10 etkinlik planlanmıştır. Etkinlikler grup
olarak, yüz yüze etkileşime izin veren, rol oynama tekniğinin
kullanıldığı 40 dakikalık oturumlardır. Etkinlik sonunda katılımcılar
ödüllendirilmektedir. Ayrıca değerlendirme yapılmaktadır.

Co-enrollment
Model Uygulama, işiten ve işitme yetersizliği olan çocukların bir arada eğitim
(Kreimeyer ve diğ., 2000; almalarına dayanmaktadır. Öğrenciler bir çevirmen aracılığı ile iletişim
McCain ve Antia, 2005)
kurmaktadırlar. İşiten öğrenciler işitme yetersizliği olan akranlarını
iletişim kurmak için motive etmektedirler.
Yaratıcı Drama ile Sosyal Program, grup etkinliği olarak hazırlanmıştır ve ısınma, oynama,
Beceri Eğitimi Programı rahatlama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.
(Önalan Akfırat, 2004)
SmiLE Therapy (Alton ve Program temel iletişim becerilerini kapsayan sekiz modülden
diğ., 2011)
oluşmaktadır. Değerlendirme ve uygulamayı takip etmek için
hazırlanmış kontrol listeleri bulunmaktadır.
Sosyal
Beceri
Eğitim
Programı (Naeini ve diğ.,
2013),
Sosyal Öyküler (Raver ve
diğ., 2014)

Curr Res Educ (2016), 2(3)

Uygulama, eğitimci tarafından programa ilişkin yapılan kısa bir
açıklamayı, daha sonra grup tartışmasını ve rol oynamayı içermektedir.
Uygulamada eğitimci tarafından sosyal öykü okunmuş ve öykü
hakkında sorular sorulmuştur. Sonra Bay Patates adındaki bir oyuncak
ile rol oynama yapılmıştır. Burada sıra alma davranışı çalışılmıştır.
Uygulamada eğitimci sözel ipucu ve pekiştireç kullanmıştır.
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3.2.

Yöntem Özellikleri

3.2.1. Kullanılan araştırma modeli
İncelenen çalışmaların dördünün öntest-sontest deneysel desende (Suarez, 2000; Önalan Akfırat, 2004;
Alton ve diğ., 2011; Naeini ve diğ., 2013), ikisi tek denekli araştırma modeli (Avcıoğlu, 2001; Raver ve
diğ, 2014) ve ikisinde karma model (Kreimeyer ve diğ., 2000; McCain ve Antia, 2005) kullanılmıştır.
3.2.2. Güvenirlik ve sosyal geçerlilik
Araştırmaya dahil edilen çalışmaların güvenirlik bulgularına iki şekilde bakılmıştır. Bunlar; uygulamacı
güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirliktir. İncelenen araştırmaların altısında uygulamacı güvenirliğine
ilişkin bir veriye ulaşılamazken (Suarez, 2000; Kreimeyer ve diğ., 2000; Önalan Akfırat, 2004; McCain ve
Antia, 2005; Alton ve diğ., 2011; Naeini ve diğ., 2013), iki araştırmada uygulamacı güvenirliğine
bakılmıştır (Avcıoğlu, 2001; Raver ve diğ, 2014). Ayrıca araştırmaların beşinde gözlemciler arası
güvenirliğe ilişkin bilgiler verilirken (Kreimeyer ve diğ., 2000; Avcıoğlu, 2001; Alton ve diğ., 2011; Naeini
ve diğ., 2013; Raver ve diğ, 2014), iki araştırmada (Önalan Akfırat, 2004; McCain ve Antia, 2005)
uygulama ve gözlemciler arası güvenirlik verilerine ulaşılamamış ancak kullanılan ölçeğe ilişkin güvenirlik
verilerine ulaşılabilmiştir. Bir araştırmada (Suarez, 2000) ise bu bilgi belirtilmemiştir.
Araştırmaların sosyal geçerliliğe ilişkin veri toplama durumlarına bakıldığında üçünde toplandığı (Suarez,
2000; Avcıoğlu, 2001; Raver ve diğ, 2014), ancak beşinde (Kreimeyer ve diğ., 2000; Önalan Akfırat, 2004;
McCain ve Antia, 2005; Alton ve diğ., 2011; Naeini ve diğ., 2013) toplanmadığı görülmektedir. Suarez
(2000), sosyal geçerlilik verilerini anket yoluyla ebeveyn, öğretmen ve eğitmenlerden; Avcıoğlu (2001),
öğretmenlerden ve Raver ve diğerleri (2014), yine anket yoluyla öğretmenlerden ve yardımcı
öğretmenlerden toplamışlardır.
3.3.

Bulgu Özellikleri

3.3.1. İzleme ve genelleme
İşitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretimini hedef alan ve araştırma kapsamına dahil edilen
çalışmaların izleme ve genelleme verilerine ilişkin sunulan bilgiler bazı araştırmalarda ayrıntılı olarak
verilmiş ancak bazı araştırmalarda bu konuda ayrıntılı bir veriye ulaşılamamıştır. Ulaşılan araştırmaların
yedisinde izleme çalışmasının yapıldığı (Suarez, 2000;Kreimeyer ve diğ., 2000; Avcıoğlu, 2001; Önalan
Akfırat, 2004; McCain ve Antia, 2005; Alton ve diğ., 2011; Raver ve diğ, 2014) belirlenmiştir. Ancak
araştırmaların birinde ise (Naeini ve diğ., 2013) izleme çalışmalarına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.
Araştırmaların altısında genelleme çalışmaları yapılırken (Suarez, 2000; Kreimeyer ve diğ., 2000;
Avcıoğlu, 2001; McCain ve Antia, 2005; Alton ve diğ., 2011; Raver ve diğ, 2014), ikisinde yapılmadığı
(Önalan Akfırat, 2004; Naeini ve diğ., 2013) görülmüştür. Araştırmaların bazılarında yapılan uygulamanın
katılımcılar tarafından genellendiği belirtilmesine rağmen genelleme verilerine ulaşılamamıştır (Suarez,
2000; McCain ve Antia, 2005; Avcıoğlu, 2001). Genelleme çalışmalarının yapıldığı uygulamaların
genellikle ortam genellemesi olduğu belirlenmiştir. Sınıf ortamında yapılan uygulamanın okul kantini veya
yemekhanesinde genellemesinin yapıldığı görülmüştür.
3.3.2. Etkililik
İncelenen araştırmaların farklı yöntem ve programların etkililiklerini belirlemek amacıyla çalışmalarını
yürüttükleri görülmüştür. Sosyal beceri öğretim programına göre müdahaleyi gerçekleştiren araştırmaların
sonuçlarına göre, uyguladıkları programlar, işitme yetersizliği olan bireylere hedeflenen becerilerin
öğretiminde etkili olduğu bulunmuştur. Suarez (2000), sosyal beceri öğretim programının, kaynaştırma
eğitimi içerisindeki işitme yetersizliği olan öğrencilerin sosyal becerilerindeki etkilerini belirlemek
amacıyla yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre uygulanan müdahale programının katılan tüm
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öğrenciler üzerinde hedeflenen becerilerde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Avcıoğlu (2001), işbirlikçi
öğrenme yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan sosyal beceri öğretim programının, işitme yetersizliği olan
öğrencilerin temel sosyal beceriler, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri ve grupla bir işi yürütme
becerilerini öğrenmelerinde ve bu becerileri genelleyebilmelerinde etkililiğini araştırmıştır. Araştırmanın
sonucunda, programın işitme yetersizliği olan öğrencilerin sosyal becerileri öğrenmelerinde ve bu becerileri
genelleyebilmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Önalan Akfırat (2004), araştırmasında yaratıcı dramanın
işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisini incelemiştir. Araştırma sonucuna göre, programın
“kendini tanıtma ve teşekkür etme” becerilerini öğrenmede etkili olduğu bulunmuştur. Naeini ve diğerleri
(2013) yapmış oldukları çalışma ile işitme yetersizliği olan kadın ergenlerin, algılanan yeterliliklerinde
sosyal beceri eğitiminin etkilerini araştırmışlardır. Sosyal beceri öğretim programının, sosyal becerilerin
ediniminde ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Ortak Yerleştirme Modeli’nin etkililiğine ilişkin bulgularda bu modelin işitme yetersizliği olan bireylerin
sosyal beceri edinmelerinde etkili olduğu görülmektedir. Kreimeyer ve diğ., (2000) modelin işitme
yetersizliği olan öğlencilerle işiten öğrenciler arasındaki etkileşimin artmasında etkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Benzer şekilde; McCain ve Antia (2005) modele ilişkin yapmış oldukları çalışma ile
modelin işitme yetersizliği olan öğrencilerde etkili olurken işitme yetersizliğinin yanı sıra ek yetersizliği
olan öğrencilerde aynı düzeyde etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Alton, Herman ve Pring (2011), “Strategies and Measurable Interaction in Live English- smiLE therapy”
yönteminin işitme yetersizliği olan bireylerin sosyal becerilerinin arttırılmasında etkililiğini belirlemek
amacı ile bir çalışma yapmışlardır. Bu yaklaşım doğal ortamlarda ve durumlarda işitme yetersizliği olan
bireylerin başarılı bir şekilde sosyal etkileşimde bulunmasını amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre
smiLE terapi ile çalışılan durumlarda, işitme yetersizliği olan bireylerin hedeflenen sosyal becerilerinin
arttırılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Ancak becerilerin genellenmesi için daha kapsamlı bir çalışmaya
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Raver ve diğerleri (2014) sosyal öykülerin, farklı iki ortamda, işitme yetersizliği olan çocukların sosyal
becerilerine etkilerini araştırdıkları bir çalışma yapmışlardır. Uygulamanın 1. müdahalesinde oyun öncesi
bir sosyal öykü okunarak sözel ipucu verilmiş, 2. müdahalede ise sosyal öykü okunmuş, sözel ipucu ve
oyun süresince de pekiştireç sağlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, her iki müdahale de etkili
bulunmasına rağmen 2. müdahale 1. müdahaleden daha etkili olmuştur. Ayrıca sosyal öykülerin işitme
yetersizliği olan çocukların sosyal becerilerini arttırdığı sonucuna varılmıştır.
İşitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde kullanılan tüm müdahalelerin hedeflenen
beceriler üzerinde etkili olduğu yapılan inceleme sonucunda görülmüştür.

4.

Tartışma

Bu çalışmada işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde kullanılan 8 araştırma incelenmiş
ve çalışma kapsamında belirlenen ölçütlere dayalı olarak analiz edilmiştir. Bu bölümde analizler sonucunda
öne çıkan bulgular tartışılacaktır.
Sosyal beceri öğretimini hedef alan araştırmaların katılımcı özellikleri göz önünde bulundurulduğunda
çalışmaların çoğunluğunun 7-13 yaş arasındaki çocuklarla yapıldığı dikkat çekmektedir. Sosyal becerilerin
öğretilmesine daha erken yaşlarda başlanması gerekliliği göz önünde bulundurularak gelecekte yapılacak
olan araştırmaların bu yönde desenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca incelenen araştırmalardan bir
tanesinin 11-21 yaş aralığındaki kadın katılımcılara uygulandığı ve yapılan sosyal beceri öğretim
programının sosyal beceri ediniminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sosyal beceri
öğretiminin ilerleyen yaşlarda da mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak erken yaşlarda işiten bireylerle
etkileşime nadiren giren, özellikle yatılı işitme engelliler okullarında eğitim almış olan ve sosyal becerileri
yetersiz çocuklar yetişkin olduklarında genellikle işiten bireyler yerine işitme yetersizliği olan ve işaret dili
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kullanan bireylerle etkileşime girmeyi tercih etmektedirler (Kizir, 2013). Bu nedenle yatılı işitme engelliler
okullarında yetişen çocukların Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarına sosyal beceri öğretimine ilişkin
hedefler konulması gerekmektedir.
Katılımcı özelliklerine bakıldığında sadece bir araştırmada işitme yetersizliği olan bireylerle işitme
yetersizliğinin yanı sıra ek bir yetersizliği olan bireylerin bulunduğu katılımcılarla çalışılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre sadece işitme yetersizliği olan çocuklarda yöntemin daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu
bulgudan hareketle işitme yetersizliğinin yanı sıra ek bir yetersizliği olan bireyler için, onların ihtiyaçlarına
uygun sosyal beceri öğretim programlarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
İncelenen araştırmaların tamamında müdahalenin uygulandığı ortamın okul olduğu belirlenmiştir. Sınıf içi
etkileşim ve akran etkileşimi için okul ortamının kullanılması gerekebilmektedir. Ancak öğretilen sosyal
becerilerin doğal ortamlarda da sergilenmesi beklenmektedir. Yapılandırılmış okul ortamında gerçekleşen
bir sosyal beceri öğretiminin, becerinin edinim aşaması için uygun olabileceği ancak özellikle etkiletişimi
başlatma, sürdürme ve bitirme gibi bazı sosyal becerilerin genellenebilmesi için farklı ortamlarında
kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri
öğretimini hedef alan araştırmaların doğal ortamlarda da yürütülmesi becerilerin genellenebilmesi ve
müdahalenin farklı ortamlarda da etkililiğinin belirlenebilmesi gerekmektedir.
Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmaların, süre ve yoğunluk bakımından birbirlerinden farklı olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumun hedeflenen sosyal becerilerin sayıları ve müdahalelerin uygulanış
biçimiyle ilişkili olduğu düşünülebilir. Örneğin, Ortak Yerleştirme Modelinde etkililiğin belirlenebilmesi
için işiten ve işitme yetersizliği olan çocukların uzun bir zaman diliminde bir arada etkileşim içinde
bulunmaları gerekmektedir. Bu modelde olduğu gibi öğretilen becerilerin ediniminden sonra hem kalıcılığı
hem de genellemesi izlenebilmektedir.
Bir yöntemin bireyler açısından işlevsel olabilmesi için söz konusu yöntemin sadece araştırma ortamında
değil, farklı ortamlarda, farklı zamanlarda, farklı kişiler ve farklı durumlarda da kullanılabilmesi önemlidir
(Toper-Korkmaz, 2012). Bu nedenle araştırmacıların bir araştırmayı planlarken izleme ve genelleme
çalışmalarına da yer vermeleri gerekmektedir. İncelenen araştırmaların izleme ve genelleme verilerine
bakıldığında sadece bir çalışmada izleme, iki çalışmada da genelleme çalışmasının yapılmadığı
görülmektedir. Naeini ve diğerlerinin (2013) çalışmalarında herhangi bir izleme veya genelleme bilgisine
ulaşılamamıştır. Diğer araştırma ise Önalan Akfırat (2004)’ın çalışmasıdır. Bu araştırma da planlama
yapılırken ev ödevlerine dayalı, izleme ve genelleme çalışmalarının programa dahil edildiği belirtilmiştir.
Ancak aile katılımının sağlanamaması nedeniyle araştırmada izleme çalışması yapılırken genelleme
çalışmalarının yapılamadığı ifade edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen diğer tüm çalışmalarda izleme ve
genelleme çalışmalarının yapıldığı görülmüştür.
Çalışmaların sosyal geçerliklerine ilişkin verilere bakıldığında sadece üç çalışmada yapıldığı
görülmektedir. Yapılan bir çalışmanın başarısı geçerliliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. (Vuran ve
Sönmez, 2008). Bu nedenledir ki gelecekte yapılması planlanan araştırmalarda müdahalenin etkililiğine
yönelik olarak sosyal geçerlik verilerinin toplanması tavsiye edilmektedir. Ek olarak güvenirlik çalışmaları
açısından da incelenen araştırmaların sadece birisinde uygulayıcı güvenirliğine ilişkin bilgi aktarılmış,
gözlemciler arası güvenirlik bilgilerinin ise beş araştırmada verildiği görülmektedir. Buradan hareketle
ileriki araştırmalarda uygulayıcı güvenirliğine ilişkin planlamanın yapılması önerilebilir.

5.

Sonuç

Yapılan araştırmaların ışığında işitme yetersizliği olan bireylerin sosyal becerilerde sorunlar yaşadıkları ve
bu sorunların çeşitli öğretim yöntemlerinin uygulanması ile aşılabileceği görülmektedir. Yapılmış olan
sınırlı sayıda araştırma, işitme yetersizliği olan bireylere sosyal becerileri öğretmenin gerekliliğini ve her
yaşta mümkün olabildiğini göstermektedir. Bu nedenle gelecekte işitme yetersizliği olan bireylere sosyal
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beceri öğretimine ilişkin araştırmalar yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ek olarak bu araştırmaların
hem okul hem de eve dayanan bir müdahale olması ve öğretim oturumlarının olabildiğince doğal
ortamlarda planlanması gerekmektedir.

Öğretmenlere Öneriler

6.

İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimleri, işitme kayıplarının neden olduğu bariyerleri aşmalarına
yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir. Dil ve iletişim alanında yaşadıkları güçlükler ve bunun
sonucunda ortaya çıkan sosyal becerilerdeki sorunlar öğretmenlerin uygulayacağı eğitimlerle
aşılabilecektir. İşitme yetersizliği olan bireylere sosyal beceri öğretiminde öğretmenlere şu önerilerde
bulunulabilir:
1. Sosyal beceri öğretimine ilişkin yöntemler konusunda güncel bilgileri takip edilebilir.
2. Öğrencilerin sosyal becerilerdeki ihtiyaçlarını belirleyebilmek için değerlendirme yapılabilir.
3. Yapılacak olan eğitsel planlarda öğrencinin ihtiyacı olan sosyal becerilere yer verilebilir.
4. Öğrenci için uygun sosyal beceri öğretimi yöntemini kullanılabilir.
5. Becerinin öğretiminden sonra kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapılabilir.
6. Öğrencinin sosyal becerileri kullanması için fırsatlar yaratılabilir.
7. Sosyal beceri öğretiminin kalıcılığı ve genellemesinin olabilmesi için aile katılımını en üst düzeye
çıkarmak gerekebilir.
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1.

Introduction

Helicopter parenting is not a new dimension of parenting but it is a parenting that involves
hovering parents who are potentially over-involved in the lives of their child (Padilla-Walker,
Nelson, 2012). Helicopter parenting is a unique phenomenon (Odenweller et al, 2014) and unique
form of parental control (Willoughby et al., 2013) which can be described as highly involved,
intensive, a hands-on method. (Schiffrin et al, 2014) In the year of 2012 Padilla-Walker and Nelson
described helicopter parenting as ‘parents who are highly invested, extremely concerned for the
well-being of their children and well intentioned albeit misdirected’ (Padilla-Walker, Nelson,
2012). Helicopter parenting captures parents who are very much involved in their children’s
lives, they can be even intrusive, but they always have concerns about their children’s well-being
Curr Res Educ (2016), 2(3)
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(Willoughby et al., 2013). Helicopter parents usually hover over their children to shelter them from stress,
resolve their problems and offer constant support and affirmation (Hirsch, Goldberger, 2010). Helicopter
parenting seems like authoritative in too many areas in the relationship with their children but instead of
nurturing the ability to handle tasks they stunt independence by performing transactions for their children
(LeMoyne, Buchnan, 2011). This kind of parenting does not allow children to develop independence or
become fully-functioning, community-minded adults (Locke, Campbell, Kavanagh, 2012).
Helicopter parenting can be exists in all races, ages, regions but some experts argue that it depends on
class, race, ethnicity, culture and finance (Vinson, 2013). Mass communication abilities earned by
television and computers and also with internet they bring the consumers a kind of education about world
conditions, changing family trends and changing world (Wesner, Tammy, 2008).
In literature; helicopter parenting has been associated with a decreased sense of school engagement
(Padilla-Walker and Nelson 2012) and lower academic achievement (Kim et al. 2013; Shoup et al. 2009).
These students also experience decreased well-being (LeMoyne and Buchanan 2011; Schiffrin et al. 2014)
including higher rates of medication for anxiety and depression (LeMoyne and Buchanan 2011; Kim et al.
2013) as well as decreased coping skills and increased anxiety (Segrin et al. 2013). Although parents
believe that parental over involvement into the childrens activities and planning every minute for them
affects positively the children’s happiness, health and success but in contrast intensive parenting an
engagement in structured activities have few beneficial effects on child outcomes (Schiffrin, Godfrey, Liss,
Erchull, 2014). In young children overparenting is related with anxious, withdrawn, depressive and
insecure tendencies (Bayer, Sanson, Hemphill, 2006) and young adults helicopter parenting is associated
with reported relationship problems, this type of parenting does not promote positive interpersonal
relationships and social problem solving in emerging adults. Also helicopter parenting is related with
criticism and less positive attitudes between parent and children (Segrin, Givetz, Swaitowski, Montgomery,
2015). Janssen also reported that parental over involvement is also associated with lower physical activity
(Janssen, 2015). Retrospective parenting styles studies also showed that recollections of specially maternal
overprotection predicted an increase in social anxiety (Spokas, Heimberg, 2009).
Helicopter parenting affects children at all ages in their life span development. As seen above over
involved parenting styles have some negative outcomes not only on the psychological well-being as
depression of child, adolescence and young adults but also in their perception of psychological well-being
of themselves. Well-being traditionally associated with happiness, quality of life and life satisfaction
(LeMoyne and Buchanan 2011). Well-being related with the need of self-acceptance, autonomy and
positive relations. Psychological well-being can be described as the theory which investigate individual
characteristics who are functioning positively and efficiently ( Özen, 2010).
Basic psychological needs described by Deci and Ryan are the needs for competence, autonomy, and
relatedness and they must be always satisfied for people to develop and function in healthy or optimal
ways. (Deci & Ryan, 2000)
In this study, university students examined about their parental attitudes and a number of well-being and
mental health related issues. Helicopter Parenting Scale’s psychometric properties examined with factor
analysis. After this step basic psychological needs, psychological well-being, students’ depression levels
and also their parenting styles were assessed with the relationship of helicopter parenting.

2.

Method

2.1.

Participants

The data was collected in European University of Lefke students’ who were in their first and second years
of their university education. Psychology department and Guidance and Psychological Counselling
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departments undergraduate students was selected because these two majors’ educational language is in
Turkish. The sampling frame is composed of the total enrollment for the targeted classes (N= 430). From
this frame questionnaires distributed and collected to this targeted classes. After the elimination of
incomplete surveys the final sample consists of 399 students, resulting in a response rate of 92,8%. The
distributions of socio-demographical variables of the sample were shown in Table 1.
Table 1. Distribution of Sociodemographic Variables (N= 399)
Variable

n

%

Gender
Female
Male

200
199

50,1
49,9

Family Income
Low
Average
High

16
355
28

4
89
7

Class Standing
Freshmen
Sophomore

174
225

43,6
56,4

Residency
Dormitory
Private Dormitory
House close to Campus

57
105
162

14,3
26,3
40,6

58
17

14,5
4,3

House distant from Campus
With Family
2.2.

Translation Study

In order to assess the content validity of the scale, the scale was translated from English into Turkish, and
backward translation was performed by two English Language and Literature lecturer after taking an expert
opinion. No meaning loss or conflicted items were found during forward and backward translations. As the
intelligibility and cultural appropriateness of the scale was shown by these evaluations, the content validity
of the scale was demonstrated as well.
2.3.

Data Collection Tools

Socio-Demographic Information Form: Demographic information form was used by researchers in order
to get information about the age, gender, parental conditions, communication incidences with parents and
such variables of the participants.
Helicopter Parenting Scale (HPS): HPS was developed by LeMoyne and Buchanan (2011). The
respondents were asked their level of agreement with statements relating to their experience with their
parents while growing up. The items attempt to capture a global assessment of their experience leading up
to their college years. It is hypothesized that helicopter parenting represents a collection of tendencies that
constitute appropriate parenting characteristics taken to an inappropriate degree. This inappropriateness
manifests itself in the parents’ inability or unwillingness to (as perceived by the respondent) allow their
children to experience life’s challenges independently. Higher scores represent higher levels of helicopter
parenting perceived by respondents. The Cronbach’s Alpha coefficient for reliability was calculated as 0.71
(LeMoyne and Buchanan 2011).
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Psychological Well-Being (PWB): PWB was developed by Diener et al in 2009. PWB consists of eight
items describing important aspects of human functioning ranging from positive relationships, to feelings of
competence, to having meaning and purpose in life. Each item is answered on a 1–7 scale. All items are
phrased in a positive direction. Scores can range from 8 to 56. High scores signify that respondents view
themselves in very positive terms in diverse areas of functioning (Diener at al., 2009). Turkish form’s
psychometric properties were examined by Telef. For criterion validity, psychological well-being scales
and a need satisfaction scale were used. The Pearson product moment correlation between psychological
well-being scales and a need satisfaction scale was calculated as .56 and .73 (p<.01). The reliability study
indicated that the Cronbach alpha coefficient was .80. According to the test retest results, there was a high
level of a positive and meaningful relation between the first and second applications of the scale (r= 0.86,
p<.01) (Telef, 2013).
Basic Psychological Needs Scale (BPNS): BPNS was developed by Deci and Ryan (Deci, Ryan, 2000).
The scale consists of 21 items. It is a five point likert type scale. In this scale the individulas are asked to
decide in what frequency they want to have the given needs. The scale have 3 sub-scales. Autonomy,
Competence and Relatedness. Turkish reliability and validity study of the scale was done by Kesici, Üre,
Bozgeyikli and Sünbül. The reliability study indicated that the Cronbach alpha coefficient was 0.76
(Kesici, Üre, Bozgeyikli and Sünbül, 2003).
The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D): CES-D was developed by The
American National Mental Health Institute, it is a short self-report scale which is developed for screening
purpose and used in scientific studies for the assessment of depressive symptoms in general population.
Turkish version of the scale was done by Tatar and Saltukoğlu and internal consistency coefficient was
between 0.75 and 0.90, the Gutmann split half coefficient was 0.89, the test-retest reliability for two weeks
was 0.69 (Tatar, Saltukoğlu, 2010).
The Parenting Styles Scale (PSS): The scale was developed by Lamborn et al. (1991). In PSS acceptanceinvolvement, strictness-supervision and psychological autonomy was measured. Cronbach alpha
coefficients for three subscales was 0.72, 0.76 and 0.82 respectively. Turkish version of the scale was done
by Yılmaz (2000). The cronbach alpha coefficients for three subscales for university students was found as
0.79 for acceptance-involvement, 0.85 for strictness- supervision and 0,65 for psychological autonomy
(2000).
2.4.

Statistical Analysis

Statistical analysis was performed by SPSS 20.0 in order to evaluate the obtained data. The validity of the
HPS was assessed by Principal Component Analysis. The internal consistency of the HPS was calculated
with Cronbach’s Alpha coefficient and test-retest reliability was performed. In order to investigate the
impact of helicopter parenting on well-being, depression and psychological needs scale measures
regression analysis were performed. Independent sample T-test and One-Way ANOVA was done in order
to see the group differences between the scale measures of Helicopter parenting. In order to estimate the
relationship between helicopter parenting and parental attitudes the Pearson correlation coefficients was
calculated.

3.

Results

3.1.

Psychometric Properties of the HPS

In order to evaluate the internal consistency of the scale, the Cronbach’s Alpha value was calculated. The
Cronbach’s Alpha coefficient was calculated as 0.74. In the original study the Cronbach’s Alpha coefficient
was calculated as 0.71 by LeMoyne and Buchanan (LeMoyne and Buchanan, 2011).
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In order to evaluate test re-test reliability of HPS, the same group of participants was retested after two
weeks. As a result of the performed analyses, the statistical analysis the correlation coefficients between
two applications was found as r= 0.805 (p=0.000, p<0.01).
Validity of the HPS was examined by explanatory factor analysis. Principle Component Analysis was
applied on the correlation matrix obtained from HPS items and factors which have Eigenvalue over 1 are
determined. Two factor structures were obtained for HPS as a result of continuing the analysis with the
Varimax rotation as one of the orthogonal rotation methods. Two factors with an Eigenvalue over 1 are
determined related to the HPS. These two factors explain the 55% of the variance. In the original scale, all
of the items are extracted in one factor. In this study, item 3 (My parents let me figure things out
independently) and 5 (My parents were not afraid to let me stumble in life) were to be in the second factor.
These two items was reverse coded items and again both of them courage independence. The factor
loadings of the scale can be seen in Table 2.
Table 2. HPS Factor Loadings
Scale Item
Item 7. Büyümek;
hissederdim.

Factor1
olduğumu

0.687

Item 2. Bazen anne-babamın kendi kararlarımı veremeyeceğimi
hissettiklerini hissederdim.

0.670

Item 6. Anne-babam benim hayat sorunlarımı çözmek için müdahale
ederlerdi.

0.659

Item 1. Anne- babam büyürken tüm hareketlerimi denetlerdi.

0.585

Item 4. Anne-babam için hayatta asla başarısız olmamam çok
önemliydi.

0.566

bazen

anne-babamın

vermekten

0.769

Item 3. Anne-babam olayları bağımsız bir şekilde çözmeme olanak
tanırdı.

0.735

Item 5. Anne-babam
korkmazlardı.

hayatta

tökezlememe

projesi

izin

Factor 2

3.1.2. Other Findings
According to gender variable the descriptive statistics for female participants is 10, 29±3, 44 (n= 200) and
11, 14±3, 15 (n=199) for male participants on HPS.
In order to investigate the impact of helicopter parenting on well-being, depression and psychological
needs scale measures regression analysis were performed. Each model consisted of regressing the
respective well-being, depression and psychological needs measures on helicopter parenting while
controlling for sex, family income, residency and class standing. A correlation matrix for all measures used
in the multivariate analyses is displayed in Table 3. The helicopter parenting measure is not highly
correlated with any of the measures in the models. The correlations found between Helicopter Parenting
Scale measures and BPNS-Autonomy (r= -0,229, p= 0,000, p< 0, 01), CES-D (r= 0,102, p= 0,021, p<0,
05), sex variables (r= 0,128, p= 0,005, p<0, 05). Other variables such as residency, family income, class
standing did not give any significant results so these variables were not included in our models.
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Table 3. Intercorrelations for all Variables used in Multivariate Analyses (N= 399)
Variable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Helicopter
parenting

1,000

2. PWB

-,003

1,000

3.BPNSAutonomy

-,229**

,292**

1,000

4. BPNSCompetence

,008

,310**

,480**

1,000

5. BPSNRelatedness

-,028

,397**

,482**

,478**

1,000

6. CES-D

,102*

-,238**

-,397**

-,316**

-,346**

1,000

7. Sex

,128*

,022

,065

,039

-,086

,005

1,000

8. Family
Income

-,060

,040

,048

,036

,068

-,029

,008

1,000

9. Class
Standing

,028

-,027

,039

,066

,025

,057

-,033

,039

1,000

10. Residency

,060

,077

,056

,029

,088

-,117*

,138**

,070

,198**

1,000

M

10,72

42,07

15,55

14,11

19,95

23,65

1,49

2,03

1,56

2,68

SD

3,32

8,88

3,65

3,19

4,15

11,96

0,50

0,34

0,50

1,04

α

0,741

0,758

0,733

0,708

0,754

0,743

*p<0, 05 ; **p<0, 01
Independent sample T-test and One-Way ANOVA was done in order to see the group differences between
the scale measures of Helicopter parenting and variables such as sex, residency, family income and class
standing. Only sex variable of the participants make differences on the helicopter parenting scale measure.
Male participants’ perceptions of their parents as helicopter parents are more than female participants.
(t=0,238, p=0,010, p<0, 05)
The results of ordinary least squares regression for total BPNS-Autonomy are displayed in Table 4.
Table 4. Ordinary Least Squares Regression of BPNS-Autonomy on Helicopter Parenting, CES-D and Sex
(N=399)
Variable

B

SE B

β

Helicopter Parenting

-0,223

0,050

-0,203**

CES-D

-0,115

0,014

-0,377**

Sex

0,676

0,331

0,093

2

R

0,202
2

Adj R

0,196

F

33,335**

**p<0, 01
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Helicopter parenting and depression are negatively related to autonomy and they are statistically
significance. In this sample as the participants perceive their parents more as helicopter parents they feel
more depressed and also their autonomy declines. The strongest contribution to the model was perceived as
depression. The model explained 20% of the variation in Autonomy (R2 = 0,202).
In order to estimate the relationship between helicopter parenting and parental attitudes the Pearson
correlation coefficients was calculated. According to the scores on The Parenting Styles Scale the
acceptance-involvement subscales scale scores are correlated with Helicopter Parenting Scale scores (r=
0,255, p= 0,000, p< 0, 01). Psychological autonomy (r= -0,052, p= 0,303, p< 0, 01), and strictnesssupervision (r= -0,046, p= 0,399, p< 0, 01), scales are not correlated with helicopter parenting.

4.

Discussion

The reliability of the scale has been examined by calculating the coefficients of test-retest stability and
internal consistency. Test-retest reliability is obtained by applying the same group twice at regular
intervals. The alignment between the correlation coefficients among the obtained results indicates the
stability of the scale in time ( Büyüköztürk, 2007). The correlational coefficient between test and re-test of
HPS scale was found as r= 0.805 (p=0.000, p<0.01) which is determined to show stability of the scale over
time. In addition to this, Cronbach alpha internal consistency coefficient values were calculated. It has
been shown that the scale is reliable as the reliability coefficient calculated for a psychological test is over
0.70 (Büyüköztürk, 2007). Internal consistency coefficient was calculated as 0.74. In the original study the
Cronbach’s Alpha coefficient was calculated as 0.71 by LeMoyne and Buchanan (LeMoyne and Buchanan,
2011).
The factor analysis regarding the structural validity of HPS and the findings from the Confirmatory Factor
Analysis and reliability studies demonstrate that the scale is reliable. In the original scale, all of the items
are extracted in one factor (LeMoyne and Buchanan, 2011). In this study, item 3 (My parents let me figure
things out independently) and 5 (My parents were not afraid to let me stumble in life) were to be in the
second factor. These two items was reverse coded items and again both of them courage independence.
While the control behaviors of the parents form a part of overprotective parenthood pattern in the western
culture, they appear as a part of parental behavior pattern in the Turkish culture (Kapçı, Küçüker, 2006). In
Turkish culture no matter how old the child become they still the little boy or girl to their parents. The
above-mentioned questions, encourages independency and also they are about to give child freedom to
choose and decide their actions and also to face and accept the results of their behaviors. This can be
evaluated as the original finding of the study.
Another finding of the study was female participant’s perceived helicopter parenting less when compared
with male participants. This finding is an expected one because in most of the Turkish cultures the male
children seems to be the future of the family that is going to take care the parents and also who will
continue the generation (Diykanbayeva, 2011).
When the children perceived their parents more as helicopter parents their depression levels are also
increased. This finding also stressed in the literature. Lemoyne and Buchanan (2011) mentioned that as the
helicopter parenting perception increases taken of depression and anxiety medications increases also. In
this study as the helicopter Parenting Scale scores increase the depression scores increases also shows a
positive correlation. A related result with this finding is also shown by the correlation between Autonomy
scale scores. As their depression levels and perception about helicopter parenting increases the participants
autonomy levels decreases. Padilla-Walker and Nelson (2012) find a similar finding as while helicopter
parenting increases the autonomy of children decreases.
Overall, this study is the first which examines the effects of helicopter parenting in emerging adulthood
period in Turkish culture. As seen from the results helicopter parenting style make children more prone to
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the depression in their emerging adulthood period. Also helicopter parenting live scares on their selfesteem makes them more dependent on their families.

5.

Conclusion

The purpose of the study was twofold. First, the researcher intended to evaluate the psychometric
properties of Helicopter Parenting Scale in Turkish language and estimate the reliability and validity
coefficients of the scale. The researcher’s second purpose was to estimate the relationships between
helicopter parenting and student’s basic psychological needs, psychological well-being, depression levels
and also their parenting styles. As seen from the results helicopter parenting style make children more
prone to the depression in their emerging adulthood period. Helicopter parenting disables children and
emerging adults from developing their self-esteem makes them more dependent on their families. Male
university students evaluate their parents more as helicopter parents. This finding regarded as a cultural
factor in traditional Turkish family that they saw their male child as a guarantee for their old ages.
Further studies must be done in order to find other relationships between helicopter parenting and
university students’ academic achievement.
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Günümüzde sekiz tane önemli küresel ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde uzmanlık alanlarını,
bölgesel farlılıkları dikkate alan 60’tan fazla yerel yükseköğretim kurumları sıralama listesi vardır.
Yükseköğretim kurumları listelerinin hazırlanmasında listeleri hazırlayan kuruluşların tercih
ettikleri kriterler ve yöntemler birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Thurstone’nun
karşılaştırmalı yargı kanununun farklı varsayımlar altında kullanılan beş hali olduğunu
bilinmektedir. Thurstone’nun ikili karşılaştırmaya dayalı ölçekleme yöntemlerinden en bilinenleri
V. ve III. hal denklemleridir. İkili karşılaştırma yargılarına dayalı ölçekleme tekniklerinden bir
diğeri ise psikolojik deneyler, spor müsabakaları ve genetik gibi geniş bir kullanım alanı olan
Bradley-Terry modelidir. Bu çalışmada iki farklı ölçekleme yöntemi ile üniversite sıralama
kuruluşlarının kullandıkları kriterler önem düzeyine göre sıralanmış ve elde edilen kriter
sıralamasının tutarlılığı incelenmiştir. Çalışma, nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı temel
araştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki kamu ve
özel/vakıf yükseköğrenim kurumlarında akademisyen olarak çalışmakta olan 247 kişi
oluşturmaktadır. III. Hal Denklemi ve Bradley-Terry modeli ile yapılan ölçeklemede
akademisyenlerin SCI, SSCI ve AHCII İndekslerinde Taranan Makale Sayısı’nı en önemli kriter
olarak gördüğü buna karşın Üniversitenin Nobel Sahibi Üye veya Mezun Sayısı’nı ise en önemsiz
kriter olarak gördükleri belirlenmiştir. Her iki ölçekleme yönteminde de üniversite sıralama
kriterlerinin sıralarının aynı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ölçekleme, Thurstone, Bradley-Terry, İkili Karşılaştırma, Thurstone III. Hal
Denklemi.

A Comparative Analysis of Thurstone and Bradley-Terry Scaling Techniques
Abstract
Higher education institution rankings are monitored seriously by universities, sponsors of private
and state institutions, potential students, parents and also by public. Nowadays there are eight
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important global ranking lists and more than 60 local lists considering regional differences. The methods
and criteria preferred by the institutions publishing these league tables are specific to the institutions.
There are five cases of the Thurstone’s law of comparative judgement that can be benefited from under
different conditions. The best known cases of Thurstone’s law of comparative judgement are case III. and
case V. Bradley and Terry’s model which has a broad use from sports to genetics is another paired
comparative scaling method. In this study university ranking criteria were scaled using two different
methods and consistence of emerged order of criteria was investigated. In this study it is aimed to compare
the results of Thurstone’s III. Case and Bradley-Terry model. The research is a descriptive research in
which quantitative research techniques used. The research group consists of 247 academician working at
state and private higher education institutions in Turkey. According to the both scaling methods the most
important ranking criterion is Number of Papers Indexed by SCI, SSCI and AHCII. Moreover,
academicians think the least important criterion is Number of Graduate of Member Who Has Nobel Prize.
In both scaling methods the order of university ranking criteria does not change.
Keywords: Scaling, Thurstone, Bradley-Terry, Paired Comparison, Thurstone's III. Case

Giriş

1.

Yükseköğretim kurumlarının yürüttüğü bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ülkelerin uluslararası
arenadaki gücü ve toplumlarının refah seviyesi arasında oldukça sıkı bir bağ vardır. Bu bağlamda her ulus
bilimsel etkinlik yürüten kurumlarının niceliğini arttırmanın yanında niteliklerini de geliştirmenin yollarını
aramaktadır. Bu noktada küresel veya yerel lig tabloları yükseköğretim kurumu seçme durumundaki
öğrencilere yol gösterirken yükseköğretim kurumu yöneticilerine ve yasa yapıcılara iyileştirilmesi gereken
noktaları belirlemelerinde yardımcı olan önemli bir araç haline gelmiştir (Dill ve Soo, 2005; Lo, 2014,
s. 41; Saka ve Yaman, 2011). Günümüzde yüksek öğretim kurumları sıralamaları üniversiteler, özel
kuruluş veya devlet kurumlarına sponsor olan iş dünyası, potansiyel öğrenciler ve ebeveynleri ve halk
tarafından dikkatle takip edilmektedir (Kaycheng, 2015). Üniversitelerin ve ülkelerin bu sıralamaları
ciddiyetle takip etme sebeplerinden biri hiç kuşkusuz uluslararası eğitim sağlamanın, bir ülkenin veya
üniversitenin ekonomisine yaptığı önemli katkıdır. OECD raporlarına göre 1975’te 0.6 milyon olan
uluslararası öğrenci sayısı 2006 yılına gelindiğinde 2.9 milyona ulaşmıştır (Marconi ve Ritzen, 2015). Bu
öğrenciler her yıl ev sahibi ülkelerde eğitim ücreti ve yaşam gideri olarak 30 milyar dolar harcamaktadır.
Bu küresel marketin yükseköğretim kurumları üzerindeki baskısı ile küresel sıralamalar, üniversitelerin,
ülkelerin ve öğrencilerin davranışlarını etkileyen ve akademik kalitenin bir kriteri olarak görülen önemli bir
etken halini almıştır (Dill ve Soo, 2005; Hazelkorn, 2013; Jarocka, 2015). Bu listelerin üst sıralarında kendi
kurumlarına yer açmaya çalışan birçok ülke yükseköğretim kurumlarında gerek ekonomik gerek yapısal
bazı revizyonlarda bulunmuşlardır. Örneğin, Tayvan hükümeti beş yıl içerisinde farklı alanlarda özelleşmiş
elit araştırma merkezleri kurmak ve bazı üniversitelerini 10 yıl içinde dünyanın en iyi 100 üniversitesi
listelerine yerleştirebilmek için “beş yıl-beş milyar” programını hayata geçirmiştir. Bu program ile Tayvan
yükseköğretiminin küreselleşmesi ve üst düzey araştırmalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır (Lo, 2014,
s. 82). Benzer bir biçimde Fransa, Almanya, Rusya, İspanya, Çin, Güney Kore, Malezya, Finlandiya,
Hindistan ve Japonya gibi birçok ülke bazı sıralama kuruluşları tarafından üstün başarıyı tanımlayan
birtakım göstergeleri baz alarak dünya çapında üniversiteler oluşturma yoluna gitmişlerdir (Hazelkorn,
2013).
Günümüzde uzmanlık alanlarını ve bölgesel farlılıkları dikkate alan 60’tan fazla yerel sıralama listesi ve
sekiz tane önemli küresel sıralama listesi vardır (Hazelkorn, 2013). Saka ve Yaman (2011) bazı uluslararası
sıralamaları şu şekilde listelemişlerdir:




Times Dergisi Yüksek Öğretim Sıralaması (Times Higher Education Supplement, THES)
Şanghay Jiaotong Üniversitesi Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (Academic Ranking of
World Universities)
Newsweek Dergisinin Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Sıralaması (Top 100 Global Universities)
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Cybermetric Laboratuvarları Webometrics: Webde Dünya Üniversitelerinin Sıralaması
(Webometrics: World Universities’ Ranking on the Web)
Google Search Uluslararası Üniversiteler Sıralaması (G-Factor International University Rankings)
MINES Taris Teknolojileri Dünya Üniversiteleri Meslek Sıralaması (Professional Ranking)
HEETACT Dünya Üniversiteleri Bilimsel Çalışmalar Performans Sıralaması (Performance
Ranking of Scientific Papers for World Universities)
Çin Wuhan Üniversitesi Küresel Üniversite Sıralaması (Global University Ranking)

Üniversite başarı sıralaması listelerinden Shanghai Üniversitesi’nin yayımladığı Dünya Üniversiteleri
Akademik Sıralaması ilk defa 2003’te yayımlanmıştır. Bu listeyi Times tarafından yayımlanan Dünya
Üniversiteler Sıralaması (Times Higher Education Supplement, THES) takip etmiştir. Aslında AngloAmerikan ülkelerinde üniversite sıralamalarına ilişkin tabloların yayımlanması daha eski tarihlere
dayanmaktadır. Yalnız bu sıralamalar sadece yerel ölçekte yapılmış olup uluslararası karşılaştırmalara yer
verilmemiştir. Örneğin, ilk lisansüstü eğitim programları değerlendirmesi 1920’lerde başlamış; 1983’te
ABD kolejleri sıralaması yayımlanmış ve 1990’larda ise bu akım Birleşik Krallık’ı etkisi altına almıştır.
Sadece İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi Almanca konuşan topluluklara ait yükseköğretim kurumlarının
sıralaması olan Centrum für Hochschulentwicklung sırlaması (CHE) da yine ilk olarak 1998 yılında
yayımlanmıştır. Tüm bunlara rağmen üniversite sıralamalarına dünya genelinde ilginin çekilmesi Shanghai
sıralaması ile ilk olarak 2003 yılında olmuştur (Erkkilä, 2013; Hazelkorn, 2013). Türkiye’de 2009’da Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde yeni bir yerel sıralama sistemi gündeme gelmiş ve daha sonra
hayata geçirilmiştir (Alaşehir, 2010).
Literatürde üniversite başarı sıralamalarının birçok yönü eleştirilmektedir. Yükseköğretim kurumundan
toplanan verilerin güvenilir olmama sorunu (Kaycheng, 2015; Hazelkorn, 2013), İngilizcenin resmi dil
olarak kullanıldığı ülkelerin avantajlı olması (Kaycheng, 2015), öğretim yerine araştırmanın
ödüllendirilmesi (Marconi ve Ritzen, 2015), sonuca odaklı araştırmaların teşvik edilmesi (Lo, 2014),
hükümetler tarafından bazı üniversitelere yüksek kaynak aktarılırken diğerlerinin daha az pay alması
(Hazelkorn, 2013), sıralamada kullanılan kriterlerin ağırlıklandırılması ve toplam puan elde edilmesi
(Kaycheng, 2015; Rauhvarger, 2011) üniversitelerin sadece %1-%3’nün değerlendirilmesi (Rauhvarger,
2011), yoğun olarak doğa ve sağlık bilimleri çalışmaları yapan üniversitelerin sıralamalarda avantajlı
olması (Rauhvarger, 2011) eleştirilen noktalardan bir kaçıdır.
Ölçekleme kavramı, temelleri ilk olarak Fechner tarafından 19. yüzyıl sonlarında atılan psikofizik bilim
dalında kullanılmıştır (Espinoza ve Conner, 1982; Brown ve Peterson, 2009). Psikofizik bizleri kuşatan
çevreden veya bedenimizden kaynaklı fiziksel uyarıcıların algılanan psikolojik boyuttaki şiddeti, ayırt
edilebilirliği ve ölçeklenebilirliği üzerine çalışmaların ve bu çalışmalardan yola çıkarak oluşturulan
kanunların bütünü olarak tanımlanabilir (Turgut ve Baykul, 1992; Borg, 1990; Irtel, 2005). Psikofizikte
ölçeklemede uyarıcıların fiziksel boyutta olduğu ve bu fiziksel uyarıcıların psikolojik boyutta algılandığı
varsayımı vardır. Thurstone, psikolojik boyuttaki a ve b gibi iki uyarıcı arasındaki farkın yine psikolojik
boyuttaki c ve d uyarıcıları arasındaki farka eşitlenebileceğini varsayarak psikofiziksel ölçeklemeye yeni
bir bakış açısı getirmiştir (Gilbert, Fiske ve Lindzey, 1998).
Ölçekleme söz konusu olduğunda ayırt etme sürecinde çoğunlukla sıralama işin içine girer. Bir çift
yargıdan araştırılan özelliğe hangisinin daha fazla sahip olduğunun sorgulanması işlemi ikili karşılaştırma
olarak tanımlanır (Irtel, 2005). Thurstone ikili karşılaştırma yargılarına dayandırdığı “Karşılaştırmalı Yargı
Kanunu” isimli çalışmasında psikolojik ölçeklemenin temelini hipotetik bir “ayırıcı sürece” dayandırmıştır.
Ona göre ikili karşılaştırma yargılarından her biri bireydeki psikolojik ölçekte bir noktaya denk gelir. Bu iki
yargının psikolojik ölçekteki yeri tanımlanamayan bir ayırıcı süreç tarafından belirlenir. İnsanoğlunun
algısal durumunun karmaşık doğası gereği bu ayırıcı süreç her defasında farklı şekilde meydana gelir. Bu
durumda aynı ikili karşılaştırma yargısı bireye tekrar tekrar sunulduğunda, bunlar algılanan boyutta normal
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bir dağılım sergilerler. Bu dağılımın ortalaması standart sapmanın birim olarak kullanıldığı aralık ölçeğinde
o yargının ölçek değeri olarak kabul edilir. Şekil 1’de j ve k uyarıcılarının psikolojik boyuttaki hipotetik
dağılımı ve ölçek değeri görülmektedir (Espinoza ve Conner, 1982).

Şekil 1. Uyarıcıların Psikolojik Boyutta Dağılımı
Thurstone (1927) j ve k gibi iki uyarıcının psikolojik boyuttaki ölçek değerleri arasındaki farkı Eşitlik 1
yardımı ile ortaya koymuştur. Bu denkleme karşılaştırmalı yargı kanunu adını vermiştir. Bulunan bu farkın
olasılık değeri normal dağılım eğrisinde iki değer arasında kalan alanın hesaplanması ile elde edilir.

Sj – Sk = Zjk  2j   k2  2r j k

(1)

Eşitlik 1’de Sj ve Sk karşılaştırılan iki uyarıcının psikolojik ölçek değerini, Zjk Pj>k yargılarının oranının
toplamını ve  j ,  k uyarıcıların standart sapmasını ve r sembolü de uyarıcıların standart sapmaları
arasındaki korelasyonu temsil eder. Karşılaştırmalı yargı kanununun farklı varsayımlar altında kullanılan
beş farklı hali olduğu vurgulanmıştır. Uyarıcılar arasında dikkat çekici bir uyarıcı olmadığı durumlarda
yani uyarıcılar homojen olduklarında bu uyarıcılara ait standart sapmalar arasındaki ilişki sıfıra çok yakın
değerler alır. Korelasyonun sıfır kabul edildiği durumda, III. hal denklemi olarak adlandırılan Eşitlik 2’deki
formüle ulaşılır.

Sj – Sk = Zjk√σ2j + σ2k

(2)

Bu denklemin matematiksel işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle Thurstone (1927) psikolojik ölçekleme için
neredeyse kullanılamaz olduğunu vurgulasa da, Burros (1951, akt. Turgut ve Baykul, 1992) bu
hesaplamaları yapmanın yöntemini geliştirmiştir. Uyarıcıların standart sapmalarının eşit olduğu varsayımı
altında karşılaştırmalı yargı kanunun V. haline ulaşılır. V. hal denklemi Eşitlik 3’te görüldüğü gibidir:

𝑆𝑗 – 𝑆𝑘 = 𝑍𝑗𝑘 = 𝑍𝑗𝑘

(3)

İkili karşılaştırma yargılarına dayalı ölçekleme tekniklerinden bir diğeri psikolojik deneyler, spor
müsabakaları ve genetik gibi geniş bir kullanım alanı olan Bradley-Terry modelidir (Turner ve Firth, 2010;
Chetrite, Diel ve Lerasle, 2015). Bu model ilk olarak Ralph Bradley ve Milton Terry’nin 1952’de

Curr Res Educ (2016), 2(3)

177

O. Tat & D. Anıl

yayınladıkları Eksik Blok Tasarımında Sıra Analizi: İkili Karşılaştırma Yöntemi isimli çalışmalarında
tanıtılmıştır (Hallinan 2005; Tsukida ve Gupta, 2011).
Bu yaklaşım da Thurstone modeli gibi ayırıcı süreç varsayımına dayanmaktadır. Yalnız bu modelde
yargıların psikolojik boyuttaki ölçek değerlerini tespit etmek için normal toplamlı dağılım fonksiyonu
yerine lojistik toplamlı dağılım fonksiyonu kullanılmaktadır (Brown ve Peterson, 2009; Agresti, 1996).
Modelin genel hali Eşitlik 4’te gösterilmiştir.

Pjk =

𝜋𝑗

(4)

𝜋𝑗 +𝜋𝑘

Burada Pjk, j yargısının k yargısına tercih edilme olasılığını, 𝜋𝑗 ve 𝜋𝑘 karşılaştırma cümlelerinin gücünü
temsil etmektedir. Dikkat edildiğinde 𝜋𝑗 ve 𝜋𝑘 toplamının bire eşit olduğu görülebilir. Bu modelde j yargısı
k yargısı ile karşılaştırıldığında psikolojik boyutta gözlenemeyen ve diğer yargılardan bağımsız olan bir Si
puanının meydana geldiği varsayılır. Si değerinin log𝜋𝑗 parametresine uygun bir dağılımı takip ettiği kabul
edilir.Bu durumda Si’nin toplamlı dağılım fonksiyonu olan Fi(s) Eşitlik 5’te gösterilen şekli alır (Hallinan
2005).

𝐹𝑗 (𝑠) = exp(−𝑒 −(𝑠−𝑙𝑜𝑔𝜋𝑗) )

(5)

Ardından iki yargıya ait psikolojik ölçek değeri arasındaki farkın (Sj-Sk) ortalaması olan lojistik dağılımdan
Eşitlik 6 yardımı ile hesaplanır (Hallinan 2005).

𝑆𝑗 − 𝑆𝑘 ~𝐹𝑗 (𝑠) =

1
−(𝑠−(𝑙𝑜𝑔𝜋𝑗 −𝑙𝑜𝑔𝜋𝑘 ))
1+𝑒

(6)

Kökenini psikofizikten alan Thurstone’nun karşılaştırmalı yargı kanununun V. hal denklemi ile tüketici
tercihleri ve deneysel desen çalışmalarından geliştirilmiş Bradley-Terry modelinin benzer sıralamalar
sunduğu bilinen bir durumdur. Benzer sonuçlar üretmelerine karşın Bradley-Terry modelinin istatistiksel
prosedürünün daha kolay olduğu ve matematiksel olarak daha gelişmiş olduğu savunulmuştur (Handley,
2004). Alanyazında V. hal denklemi ile Bradley-Terry modelinin karşılaştırıldığı çalışmalara rastlamak
mümkündür. Alanyazında veri-model uyumsuzluğu durumunda V. hal denklemine alternatif olarak
kullanılan III. hal denklemi ile Bradley-Terry modelinin sonuçlarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu iki modelin ortaya koyduğu sonuçların tartışılması açısından bu çalışma önemlidir. Bu
çalışmada öğretim elemanlarının görüşlerine göre üniversite sıralama kriterlerinin III. hal denklemi ve
Bradley-Terry ölçekleme modeli ile elde edilen kriter sıralamalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda aşağıdaki üç probleme yanıt aranmıştır.
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Üniversite sıralama kriterlerinin III. Hal denklemine dayalı ölçekleme yöntemine göre elde edilen
kriter sıralaması nasıldır?
Üniversite sıralama kriterlerinin Bradley-Terry modeline dayalı ölçekleme yöntemine göre elde
edilen kriter sıralaması nasıldır?
Üniversite sıralama kriterlerinin III. Hal denklemine dayalı ölçekleme yöntemi ve Bradley-Terry
modeline dayalı ölçekleme yöntemine göre elde edilen kriter sıralaması arasında nasıl bir ilişki
vardır?
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2.

Yöntem

2.1.

Araştırma Deseni

Bu çalışmada iki farklı ikili karşılaştırmaya dayalı ölçekleme yöntemi ile ölçekleme yapılmış ve bu iki
modelden elde edilen kriter sıralamalarının tutarlılığı incelenmiştir. Çalışma nicel araştırma tekniklerinin
kullanıldığı temel araştırma modelinde desenlenmiştir (Karasar, 2002).
2.2.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu ölçek formuna internet ortamında yanıt veren Türkiye’deki kamu veya
özel/vakıf yükseköğrenim kurumlarında çalışmakta olan 247 akademisyen oluşturmaktadır. Katılımcılara
ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’deki gibidir:
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Değişkenler
Değişken
Cinsiyet

Unvan

Çalışma Süresi

Düzey

n

%

Kadın

78

31,6

Erkek
Prof. Dr.

169

68,4

24

9,7

Doç. Dr.

34

13,8

Yrd. Doç. Dr.

74

30

Arş. Gör. Dr./Öğr. Gör. Dr.

15

6,1

Arş. Gör.
Öğr. Gör. /Okt./ Uzman

73
27

29,6
10,9

1-5 Yıl Arası

99

40,1

6-10 Yıl Arası

51

20,6

11-15 Yıl Arası

29

11,7

15 Yıldan Fazla

68

27,5

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların büyük bir bölümünün erkek olduğu ve genel olarak unvan arttıkça
katılımcı sayısının azaldığı görülebilir. Benzer bir biçimde araştırmaya en fazla 1-5 yıl arasında kıdeme
sahip akademisyenler katılırken, 11-15 yıl arası çalışma süresi olan öğretim elemanları katılımcılar
arasındaki en küçük gruptur.
2.3.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada ölçme aracı olarak üniversite sıralamalarında kullanılan yedi kriterden elde edilmiş 21 ikili
karşılaştırma yargısı içeren bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde öncelikle literatür taraması
yapılarak önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarının kriterleri belirlenmiştir. Ardından uzman görüşleri
dikkate alınarak, bu kuruluşların kullandığı ortak kriterlerden yedisinin (U1: üniversitesin Nobel sahibi üye
veya mezun sayısı, U2: Nature ve Science dergilerinde yayımlanan makale sayısı, U3: SCI, SSCI ve AHCII
indekslerinde taranan makale sayısı, U4: öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, U5: öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı, U6: uluslararası öğrenci sayısı, U7: uluslararası öğretim üyesi sayısı) kullanılmasına
karar verilmiştir. Son olarak, bu yedi kriterin kendi aralarında ikili olarak karşılaştırılmalarından elde edilen
21 ikili karşılaştırma yargısı oluşturulmuştur. Karşılaştırma yargılarından çevrimiçi ölçek formu
hazırlanmıştır.
2.4.

İşlem

Kriterler ilk olarak Thurstone’nun ikili karşılaştırma yargılarına dayalı ölçekleme yöntemlerinden V. hal
denklemi ile ölçeklenmiş ve verilerin bu modele uyum sağlamadığı tespit edilmiştir (
durumda Guilford (1954) tarafından tavsiye edilen III. hal denklemi kullanılmıştır.
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III. hal denklemine dayalı ölçekleme işleminde öncelikle frekans tablosundan Z birim matrisi
oluşturulmuştur. Ardından Z birim matrisinin sütun toplamları (∑Zj) hesaplanmıştır. Daha sonra Z birim
normal sapmalar karesi matrisinden sütunların toplamı (∑Zj2) bulunmuş ve uyarıcı sayısı ile çarpılmıştır
(K∑Zj2). Sütun toplamlarının kareleri alınarak (∑Zj)2 hesaplanmıştır. Ardından sütun elemanlarının
standart sapması (KVj) hesaplanarak (∑1/KVj) değeri bulunmuştur. ∑1/KVj değerlerinin toplamından K.C
sabit değeri elde edilmiştir.

𝐾. 𝐶 =

𝜎𝑗 =

2.𝐾

(7)

1
𝐾𝑉𝑗

∑𝐾
𝑗=1

𝐾.𝐶
𝐾𝑉𝑗

−1

(8)

Eşitlik 7 ve Eşitlik 8 yardımıyla ayırt etme yargılarının standart sapma değeri hesaplanmıştır. Bulunan
standart sapmaların kareleri alınarak varyans değerlerine ulaşılmıştır. Varyansların ikişer ikişer toplamı
hesaplanarak varyans toplamları matrisi elde edilmiştir. Bu matrisin elemanlarının karekökü alındıktan
sonra her biri Z birim matrisinin elemanları ile çarpılarak S matrisi elde edilmiştir. S matrisinin sütun
toplamları elde edilerek ∑Zj değerleri bulunmuş ardından bu değerler K uyarıcı sayısına bölünerek Sj
değerlerine ulaşılmıştır. Son olarak en küçük Sj değerini sıfır yapan değer tüm Sj değerlerine eklenerek
ölçek değerlerine (Sc) ulaşılmıştır. Sc ölçek değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak kriterlerin önem
sırası tespit edilmiştir (Güler ve Anıl, 2009). Bu hesaplamaların tümünde Excel programı kullanılmıştır.
Bradley-Terry modeline dayalı ölçekleme analizinde Microsoft Excel programında eklenti olarak çalışan
Xlstat yazılımı kullanılmıştır.

3.

Bulgular

3.1.

Birinci Probleme İlişkin Bulgular

Katılımcılardan üniversite sıralama kriterlerinden her defasında iki tanesini önem düzeyine göre
karşılaştırmaları istenmiş ve Tablo 2’deki gibi frekanslar matrisi elde edilmiştir. Ham puanlar matrisinde
satırlardaki uyarıcıların sütundaki uyarıcılara tercih edilme frekansı gösterilmektedir. Örneğin, U1
kriterinin U2 kriterinden daha önemli olduğunu düşünen katılımcı sayısı 57 iken, U2 uyarıcısının daha
önemli olduğunu düşünen 190 kişi vardır. Bir uyarıcının kendisi ile karşılaştırması yapılmadığından
köşegenlerin boş olduğu görülebilir.
Tablo 2. Yedi Kritere İlişkin Ham Puanlar Matrisi (F)
U1
U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

57

46

51

112

91

66

47

82

157

152

135

137

202

200

191

215

205

187

127

101

U2

190

U3

201

200

U4

196

165

110

U5

135

90

45

32

U6

156

95

47

42

120

U7
Toplam

181
5187

112

56

60

146

67
180

Ham puanlar matrisinin her bir elemanı katılımcı sayısına (247) bölünerek oranlar matrisi elde edilmiştir.
Tablo 3’te oranlar matrisi görülmektedir.
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Tablo 3. Yedi Kritere İlişkin Oranlar Matrisi (P)
U1
U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

0,23

0,19

0,21

0,45

0,37

0,27

0,19

0,33

0,64

0,62

0,55

0,55

0,82

0,81

0,77

0,87

0,83

0,76

0,51

0,41

U2

0,77

U3

0,81

0,81

U4

0,79

0,67

0,45

U5

0,55

0,36

0,18

0,13

U6

0,63

0,38

0,19

0,17

0,49

U7

0,73

0,45

0,23

0,24

0,59

0,27
0,73

Tablo 3’teki değerler incelenecek olursa karşılıklı oranlar toplamının bire eşit olduğu görülebilir. Bu
karşılıklı değerler üzerinden matrise yanlış veri girilip girilmediği kontrol edilebilir. Oranlar matrisindeki
her bir değerin birim normal dağılımının z değeri hesaplanarak Tablo 3’te görülen birim normal standart
sapmalar matrisi elde edilmiştir. Bu hesaplamalar yardımı ile ayırt etme yargılarının standart sapmaları ve
varyanslarına ulaşılmıştır.
Tablo 4. Birim Normal Sapmalar (Z) Matrisi ve Gözlemci Varyanslarının Kestirilmesi
U1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
∑Zj
∑Zj2
K∑Zj2
(∑Zj)2
KVj
∑1/KVj

0,74
0,89
0,82
0,12
0,34
0,62
3,52
2,52
17,64
12,40
2,29
0,44

U2
-0,74
0,88
0,43
-0,35
-0,29
-0,12
-0,18
1,72
12,04
0,03
3,46
0,29

U3
-0,89
-0,88
-0,14
-0,91
-0,88
-0,75
-4,44
3,74
26,16
19,71
2,54
0,39

U4
-0,82
-0,43
0,14
-1,13
-0,95
-0,70
-3,90
3,55
24,83
15,17
3,11
0,32

U5
-0,12
0,35
0,91
1,13
-0,04
0,23
2,46
2,28
15,99
6,05
3,15
0,32

U6
-0,34
0,29
0,88
0,95
0,04
0,61
2,43
2,25
15,75
5,92
3,14
0,32

U7
-0,62
0,12
0,75
0,70
-0,23
-0,61
0,10
1,87
13,10
0,01
3,62
0,28

Tablo 5’te ayırt etme yargılarının standart sapma ve varyans değerleri görülmektedir.
Tablo 5. Ayırt Etme Yargılarının Standart Sapması ve Varyans Değerleri
σj
2
σj

1,60
2,55

0,72
0,51

1,34
1,80

0,91
0,84

0,89
0,79

0,90
0,80

0,64
0,42

Bu matris herhangi iki uyarıcının psikolojik boyuttaki değerlerinin farkını (Sj – Sk) göstermektedir.
Thurstone ölçekleme yönteminde uyarıcılar ölçek değeri en küçük olandan en büyük olana doğru
sıralanırlar. Örneğin bu çalışmada en önemli bulunan uyarıcı ölçek değeri sıfır olan U3 uyarıcısı, ikinci en
önemli uyarıcı U4 uyarıcısıdır.
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Tablo 6. S Matrisi (Sj – Sk = Zjk )
U1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
Toplam
Sj
Sc

U2
-1,29

1,29
1,86
1,51
0,21
0,62
1,07
6,56
1,09
2,15

1,33
0,50
-0,40
-0,34
-0,11
-0,29
-0,04
1,02

U3
-1,86
-1,33
-0,22
-1,46
-1,42
-1,12
-7,41
-1,06
0,00

U4
-1,51
-0,50
0,22
-1,44
-1,22
-0,78
-5,23
-0,75
0,31

U5
-0,21
0,40
1,46
1,44
-0,04
0,25
3,29
0,47
1,53

U6
-0,62
0,34
1,42
1,22
0,04
0,67
3,08
0,44
1,50

U7
-1,07
0,11
1,12
0,78
-0,25
-0,67
0,01
0,00
1,06

Tablo 7. III. Hal Denklemi ile Yapılan Ölçeklemeden Elde Edilen Ölçek Değerleri ve Kriterlerin Önem
Sırası
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Ölçek Değeri
0,00
0,31
1,02
1,06
1,50
1,53
2,15

Uyarıcılar
U3: SCI, SSCI ve AHCII İndekslerinde Taranan Makale Sayısı
U4: Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı
U2: Nature ve Science Dergilerinde Yayımlanan Makale Sayısı
U7: Uluslararası Öğretim Üyesi Sayısı
U6: Uluslararası Öğrenci Sayısı
U5: Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
U1: Üniversitenin Nobel Sahibi Üye veya Mezun Sayısı

Akademisyenlere göre üniversite sıralama kuruluşlarının kullandığı kriterlerin önem düzeyine göre
sıralanmış hali ve bu kriterlerin ölçek değerleri Tablo 7’de görüldüğü gibidir. Buna göre akademisyenler
SCI, SSCI ve AHCII indekslerinde taranan makale sayısının üniversite sıralaması için en önemli kriter
olması gerektiğini düşünürken, üniversitenin Nobel ödülü alan üye veya mezun sayısını en önemsiz kriter
olarak görmektedirler.
3.2.

İkinci Probleme İlişkin Bulgular

Bradley-Terry modeli ile yapılan ikili karşılaştırma yargılarına dayalı ölçekleme sonucunda uyarıcıların
tercih edilme durumlarına ilişkin bazı bilgiler Tablo 8’de özetlenmiştir.
Tablo 8. Bradley-Terry Modeli ile Yapılan Ölçeklemede Uyarıcılara İlişkin Özet
Uyarıcı
U2
U1
U3
U6
U4
U5
U7

Tercih Edilme Sayısı
763,00
423,00
1131,00
561,00
1078,00
530,00
701,00

Tercih Edilmeme Sayısı
719,00
1059,00
351,00
921,00
404,00
952,00
781,00

Tercih Edilme Oranı
51,48
28,54
76,32
37,85
72,74
35,76
47,30

Tercih Edilmeme Oranı
48,52
71,46
23,68
62,15
27,26
64,24
52,70

Tablo 8’de ikili karşılaştırmalar sonucunda hangi uyarıcının katılımcılar tarafından kaç kez daha önemli
bulunduğu, kaç kez daha az önemli bulunduğu ve bunların oranlarına ilişkin değerler görülmektedir.
Örneğin, U2 kriterinin ikili karşılaştırmalarda 763 kez daha önemli olduğu düşünülürken; 719 kez
karşılaştırıldığı kriterin daha önemli olduğu belirtilmiştir. Tablo 9’da Bradley-Terry modeli ile elde edilen
ölçek değerleri ve bu değerlere ait standart sapmalar ve güven aralıkları sunulmuştur.
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Tablo 9. Bradley-Terry Modeli ile Yapılan Ölçeklemeden Elde Edilen Ölçek Değerleri, Standart Sapmalar
ve Güven Aralıkları
Uyarıcılar
U2
U1
U3
U6
U4
U5
U7

Ölçek Değeri
0,77
0,32
2,23
0,49
1,99
0,47
0,74

Standart Sapma
0,00
0,01
0,03
0,00
0,02
0,00
0,00

Güven Aralığı Alt Sınır
0,77
0,31
2,18
0,48
1,95
0,46
0,45

Güven Aralığı Üst Sınır
0,77
0,33
2,29
0,49
2,02
0,47
0,46

Tablo 9’daki ölçek değerleri Thurstone modelindeki ölçek değerleri gibi yorumlanmaz. Burada Thurstone
modelinin aksine değerlerin büyük olması uyarıcıların önem sırasını yükselten bir durumdur. Örneğin
analiz sonucuna göre en önemli uyarıcı en büyük değere (2,23) sahip olan U3 uyarıcısı iken, en önemsiz
bulunan uyarıcı 0,32 ölçek değerine sahip U1 uyarıcısıdır. Tablo 10’da üniversite sıralama kriterlerinin
önem düzeylerine göre sıralanmış hali ve ölçek değerleri görülmektedir.
Tablo 10. Bradley-Terry Modeli ile Yapılan Ölçeklemeden Elde Edilen Ölçek Değerleri ve Kriterlerin
Önem Sırası
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Ölçek Değeri
2,23
1,99
0,77
0,74
0,49
0,47
0,32

Uyarıcılar
U3: SCI, SSCI ve AHCII İndekslerinde Taranan Makale Sayısı
U4: Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı
U2: Nature ve Science Dergilerinde Yayımlanan Makale Sayısı
U7: Uluslararası Öğretim Üyesi Sayısı
U6: Uluslararası Öğrenci Sayısı
U5: Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
U1: Üniversitesin Nobel Sahibi Üye veya Mezun Sayısı

Tablo 10’da görüldüğü üzere akademisyenlere göre üniversite sıralamalarında kullanılması gereken en
önemli kriter SCI, SSCI ve AHCII indekslerinde taranan makale sayısı iken, en önemsiz bulunan kriter
üniversitesin Nobel ödülü alan üye veya mezun sayısıdır.
3.3.

Üçüncü Probleme İlişkin Bulgular

Tablo 11’de iki yöntemden elde edilen kriterlerin önem düzeyine göre sıralanmış hali ve ölçek değerleri
görülmektedir.
Tablo 11. III. Hal Denklemi ve Bradley-Terry Modeli ile Ölçekleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Uyarıcı Sıraları
III.
BradleyHal
Terry
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

Uyarıcılar
U3: SCI, SSCI ve AHCII İndekslerinde Taranan Makale Sayısı
U4: Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı
U2: Nature ve Science Dergilerinde Yayımlanan Makale Sayısı
U7: Uluslararası Öğretim Üyesi Sayısı
U6: Uluslararası Öğrenci Sayısı
U5: Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
U1: Üniversitesin Nobel Sahibi Üye veya Mezun Sayısı
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Ölçek Değerleri
BradleyIII. Hal
Terry
0,00
2,23
0,31
1,99
1,02
0,77
1,06
0,74
1,5
0,49
1,53
0,47
2,15
0,32
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Tablo 11’de iki yöntemin birebir aynı sıralama sonuçlarını meydana getirdiği görülmektedir. İki yöntemin
birbirine alternatif olarak kullanılabileceği ve sıralamaların aynı çıkmasında iki yöntemin benzer
dağılımlara dayalı hesaplamalarının etkili olduğu söylenebilir.

4.

Tartışma ve Sonuç

Urban, Culler, Thurstone ve Stevens’ın katkıları ile ölçeklemenin kapsamı psikofiziğin ilgi alanı olan
duyumsal eşik değerleri gibi konuların ötesine geçerek psikolojinin konusu olan algısal büyüklüklere kadar
genişlemiştir. Günümüzde temel amacı bireydeki duyuşsal değerler, inançlar, tutumlar, kişilik özellikleri ve
önyargılar gibi psikolojik yapıların ölçülmesi olan psikolojik ölçekleme, psikofiziksel ölçeklemeden
bağımsız bir bağlama oturmuştur (Rajamanickam, 2002). Bu araştırmada ikili karşılaştırma yargılarına
dayalı iki ölçekleme yönteminin, uyarıcıların psikolojik boyuttaki sıralaması üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
Her iki ölçekleme yönteminde de üniversite sıralama kriterlerinin sıralarının aynı olduğu belirlenmiştir.
Akademisyenler SCI, SSCI ve AHCII indekslerinde taranan makale sayısının en önemli kriter olduğunu
düşünürken, üniversitelerin Nobel Ödülü alan üye veya mezun sayısını en önemsiz kriter olarak
görmektedir.
Bu bulgular ışığında kullanılan ölçekleme yönteminin uyarıcıların psikolojik boyuttaki sırasında bir
farklılık yaratmadığı söylenebilir. Alanyazında V. hal denklemi ile Bradley-Terry modelinin çok yakın
sonuçlar meydana getirdiğine ilişkin araştırmalar vardır. Bu çalışma ile bu durumun III. hal denklemi için
de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda matematiksel olarak gelişmiş olan Bradley-Terry yöntemi
(Handley, 2004) ile yaygın olarak kullanılan Thurstone yöntemi benzer durumlarda aynı amaç için
kullanılabilir. Yalnız istatistik yazılımları sayesinde kolayca uygulanabilmesi Bradley-Terry yönteminin
önemli bir avantajı olarak görülebilir.

5.

Öneriler

Ölçekleme çalışması yapacak araştırmacılara Bradley-Terry yönteminde eksik veri matrisi ile analizler
yapıp Thrustone modeli ile karşılaştırmaları önerilebilir. Ayrıca Bradley-Terry yöntemi ile sıralama
yargılarına dayalı ölçekleme yöntemleri karşılaştırılabilir.
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Abstract
The aim of this study is to determine a) the reported level of self-efficacy that Turkish university
EFL students hold, b) preferred language learning strategies, and c) how these concepts are related
to each other in the Turkish context. The data were collected at Cumhuriyet University, School of
Foreign Languages, with the participation of 150 students by using a questionnaire. In the data
analysis part, first, descriptive statistics were used to identify learners’ self-efficacy beliefs and
their strategy use. As to the relationship between the learners’ self-efficacy level and their strategy
use, correlation coefficients were used and the findings showed that these two concepts were
significantly related to each other. The resulting information may be helpful for language pedagogy
in Turkey to explicitly integrate strategy instruction and address the motivational aspect of
language learning for the purpose of developing a sense of competence or efficacy.
Keywords: Self-efficacy, Strategy Use.
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Öz
Bu çalışma, (a) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik
düzeylerini, (b) tercih edilen dil öğrenimi stratejilerini ve (c) bu iki kavramın birbiriyle nasıl ilişkili
olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Veri, Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunda 150 öğrencinin katılımıyla bir anket kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde, ilk
olarak, öğrencilerin öz-yeterlik algılarını ve strateji kullanımlarını belirlemek amacıyla betimsel
istatistikler kullanılmıştır. Öğrencilerin öz-yeterlik algılarını ve strateji kullanımları arasındaki
ilişkiyi belirlenmede ise korelasyonlar kullanıldı ve elde edilen bulgular bu iki kavramın
istatistiksel olarak ilişkili olduğunu gösterdi. Bu çalışmanın sonuçları, strateji eğitimini etkin bir
şekilde Türkiye’deki dil öğrenimine entegre etmede ve yeterlik algısı oluşturmak amacıyla dil
öğrenimindeki motive edici noktalara değinmede kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, Strateji Kullanımı.
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1.

Introduction

For students in Turkey, the acquisition of English competence is often regarded as the key factor in getting
ahead in school in the Turkish society. Given the importance placed on learning English as a foreign
language (EFL), it comes as no surprise that a growing attention is attached to the factors which can lead to
more achievements in learning English. Two of these factors which enhance language learning can be
“strategy use” and “self-efficacy beliefs”. It is widely accepted that a heightened level of self-efficacy can
be a predictor of success in language learning (Pajares, 2003; Pintrich & De Groot, 1990). Similarly, some
researchers (Magogwe & Oliver, 2007; Oxford, 1990; Yılmaz, 2010) state that a greater use of language
learning strategies can supply more achievements in language learning. In fact, there is a possible
relationship between these two foci in that a high level of self-efficacy can be related to more use of
strategy use (Wong, 2005). Depending on this, the current study aimed to explore whether these concepts
were related to each other in the Turkish EFL context.

2.

Background of the Study

Learning strategies refer to operations employed by the learner to aid the acquisition, storage, retrieval, and
use of information. These strategies are specific actions taken by the learner to make learning easier, faster,
more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new situations (Oxford, 1990,
p. 8). Oxford (1990; 2001) classifies language learning strategies under two main sub-types, namely direct
(memory, cognitive and compensation) and indirect (meta-cognitive, affective and social) strategies. These
strategies a) contribute to the main goal that the learner has for learning a language b) allow learners to
become more self-directed, c) expand the role of teachers, d) are problem oriented, e) are specific actions
taken by the learner, f) involve several aspects of the learner, not just cognition, g) support learning both
directly and indirectly, h) are not always observable, i) are often conscious, j) can be taught, k) flexible, and
l) are influenced by a number of factors (Oxford, 1990).
Learning strategies are of utmost importance in the language learning context as well because they help
learners to improve and organize their learning by themselves. Learners’ success and their improvement in
language learning are also dependent on another important dimension, self-efficacy, which refers to
people’s beliefs about their abilities to exercise control over the events that are likely to affect their lives
and their beliefs in their capabilities to put together motivation cognitive resources and other action needed
to control task demands (Bandura, 1989). Self-efficacy is not about the skills individuals have to
accomplish a task, but judgments of what individuals can do with whatever skills they have (Bandura,
1986).
One’s beliefs about their efficacy in a specific domain can increase their motivation and lead them to set
higher goals for themselves and work hard to reach them (Gahungu, 2007). Moreover, learners also become
more autonomous because their efficacy level determines how much effort they will exert for the
management of their learning and for continuation of learning outside of the class. The level of interest in
an academic work or accomplishment is directly based on learners’ efficacy. In addition, high levels of
self-efficacy appear to be particularly important in maintaining motivation in the face of difficulties and
failure (Bandura, 1995).
According Bandura (1986), self-efficacy beliefs a) influence choice of behavior, b) help determine how
much effort people will expend on an activity and how long they will persevere, c) influence human agency
by affecting an individual’s thought patterns and emotional reactions, and d) influence behavior by
recognizing humans as producers rather than simply foretellers of behavior.
Moreover, learners with a high level of self-efficacy may cognitively engage in more frequent use of
learning strategies. That is, high level of self-efficacy beliefs may be a predictor of more frequent use of
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learning strategies. The development of an individuals’ self-efficacy, or level of confidence in successfully
completing a task is closely associated with effective use of learning strategies (Zimmerman, 1990). Selfefficacy is at the root of self-esteem, motivation, and self-regulation (Bandura, 1992). Self-efficacious
learners feel more confident about solving a problem and they attribute their success mainly to their own
efforts and strategies they used. Accordingly, strategies have been linked to motivation and particularly to a
sense of self-efficacy leading to expectations of successful learning (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986).
Having access to appropriate strategies can enable students to have higher expectations of learning success,
a crucial component of motivation (NFLRC, 1996), which can lead to have more self-efficacy. Wenden
(1991) states that strategy knowledge and use improve motivation, autonomy, and a sense of self-efficacy
because learners know how to deal with difficulties. So, it can be thought that there is a reciprocal
relationship between self-efficacy and the strategy use.
Gahungu (2007) investigated this relationship between these two constructs in a study with the
participation of 37 college students studying French. The results of the study revealed the existence of
positive and significant relationship between the two variables. Wang (2004) also explored these two
variables in a qualitative study which elementary school children participated in. The researcher found that
the concepts of self-efficacy and strategy use were related to each other in the context of second language
acquisition. Although these studies confirm the existence of such a link between these two constructs, there
is still need for more research in different cultural contexts.

3.

Statement of Problem

Learning strategies have been the focus of a number of studies in the areas of second and foreign language
learning (e.g. Bialystok, 1990; Ehrman & Oxford, 1989; McDonough, 1995; O’Malley & Chamot, 1990;
Oxford, 1990; Oxford & Nyikos, 1989). Research has also investigated self-efficacy and academic
achievement (e.g. Pajares & Miller, 1994; Pajares & Valiante, 1997; Pape & Wang, 2003; Schunk, 1994)
and the relationship between self-efficacy and language abilities (e.g. Templin, 1999). In fact, there is a
logical connection between the learners’ self-efficacy level and their strategy use in that compared with
other students, higher achieving students are found to have higher self-efficacy beliefs and employ more
different categories of language learning strategies (Wang, 2004; Zimmerman, 1990); however, this
possible link has not yet been adequately confirmed. There are a few studies in the literature exploring the
link in the English as a second language (ESL) context (e.g. Chamot, 1987; Ellis, 1989; Oxford, 1989) and
in the EFL context (e.g. Gahungu, 2007; Park, 1995; Yang, 1999). However, there is still a need for more
research to contribute to the understanding of the role played by these concepts namely “self-efficacy and
strategy use” in foreign language learning in different contexts. Thus, this study was undertaken to
investigate the existence of the relationship between these two foci, which may add to the literature by
confirming or disconfirming the link in the Turkish EFL context.

4.

Research Questions

This study addresses the following questions:
1. What is the reported level of self-efficacy that Turkish university EFL students hold?
2. What language learning strategies do Turkish university EFL students report using?
3. Is there a relationship between students’ self-efficacy level and their strategy use?

5.

Methodology

In this section, the participants and the setting where the study was conducted were presented. Then, the
instrument used for data collection was described.
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5.1.

Setting and Participants

This study was conducted at Cumhuriyet University, School of Foreign Languages. This school includes
two sections, namely the preparatory department and the modern languages department. This current study
was carried out at the preparatory department that consists of two main programs, one of which is for the
English-major-students and the other of which is for the students from the Faculties of Engineering and
Economics. For the English-major-students, one year of intensive preparatory education is compulsory
unless they pass the standardized proficiency exam when they enroll the university.
150 EFL English-major-students participated into this this present study. The students, aged between 18
and 23, had been studying English for 9-13 years when the current study was carried out.
5.2.

Instrument

For this study, a five-point Likert scale ranging from ‘never’ to ‘always’ was used with its three sections,
including demographic information, self-efficacy, and language learning strategy sections. The
questionnaire consists of 88 items with all three sections. Self-efficacy and strategy use scales in the
questionnaire had 0.85 and 0.87 reliability coefficients, respectively.
The first section, the demographic information section, aimed to determine learners’ age and gender. The
language learning strategy use section developed by Oxford (1990) included 50 items. There were six types
of language learning strategies in this scale: 1) remembering more effectively (memory strategies), 2) using
one’s all mental processes (cognitive strategies 3) compensating for missing knowledge (compensation
strategies), 4) organizing and evaluating one’s learning (meta-cognitive strategies), 5) managing one’s
emotions (affective strategies), and 6) learning with others (social strategies). These different strategy types
formed the subscales of this section.
The self-efficacy scale was adapted from that of Gahungu (2007), who also explored the relationship
between self-efficacy and the strategy use. This section had 38 items in total. The original scale in
Gahungu’s study was prepared to measure learners’ self-efficacy beliefs in French. Therefore, for this
current study, it was changed in a way that the questionnaire measured learners’ self-efficacy beliefs in
English. Then, the questionnaire in this study was translated into Turkish not to cause any
miscomprehension problems which may hinder the reliability of the instrument.

6.

Results and Discussion

Results of this study were presented for each research question respectively. Then, for each question, the
discussion part was included.
6.1.

What is the Reported Level of Self-efficacy that Turkish University EFL Students Hold?

In this study, the mean score of the self-efficacy level scale was found as 4.02 (SD=.40). This result
showed that the students in this context had a high level of self-efficacy. This finding may be related to the
fact that these students’ major is English, so they might have assumed themselves to be competent in
English; and accordingly they might have felt efficacious in learning English. Although the mean score
gave an idea about the learners’ overall efficacy level, in the following section, the most and the least
endorsed items were indicated in order to have an in-depth insight into the learners’ reported level of selfefficacy. In fact, there was not a sharp difference among the most endorsed items in the self-efficacy scale,
that is, many items in the self-efficacy scale obtained very high scores. The items with the highest average
scores are shown in Table 1 below:
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Table 1. The Most Endorsed Items in the Self-Efficacy Scale
The most endorsed items in the self-efficacy scale

Often+

Mean

Always
37. I am sure that I can learn more English than I know now.

99%

4.77

22. I am sure I can develop more English vocabulary.

92%

4.60

31. I am sure I can conjugate most verbs in English.

92%

4.50

33. I am sure I can tell if my listener understands what I am saying in English.

90%

4.50

10. I know I can understand the gist of what I read in English.

90%

4.46

17. I know I can read a text in English and answer questions about specific information.

90%

4.38

18. I am sure I can learn the meaning of most English words and expressions.

89%

4.38

12. I am sure I can correctly use each English word in a sentence after learning it.

89%

4.04

9. I am confident in my ability to use an English text to accomplish a task in real life (e.g.
Find a location by reading English directions).

88%

4.45

36. I am sure I am able to hear or reading sentences with words I have learned and
understand the meaning of these sentences.

87%

4.20

6. I am sure I can correctly spell most words.

87%

4.09

As aforementioned and seen in Table 1, the results revealed that there was not a clear cut difference among
the average scores of the items in the self-efficacy scale; that is to say, many items in this scale had high
average scores. This finding showed that most of the students agreed on that they could learn more in most
cases of learning English than what they already had, suggesting that students felt they could improve their
knowledge in many skills.
Table 1 also indicated that many students reported having a higher level of self-efficacy in the skills related
to vocabulary (items 22, 18, 12, 36), reading (items 9, 17, 10), and grammar (item 31). In fact, this finding
makes sense in this context in that the students are largely exposed to reading, vocabulary and grammar
teaching while learning English. Thus, they might have improved these skills more than the other skills
requiring the use of communicative skills, which affects their expectations of success and in turn their selfefficacy.
Out of 38 items, item 37 (I am sure that I can learn more English than I know now) received the highest
rating of 4.77. It suggested that the students felt that they could improve knowledge in English. In fact, this
item is an important indicator of students’ self-efficacy levels because this item is about the learners’
overall evaluation of their competence in learning English and their expectation of success. In the light of
this item, it can be noted that learners expected to improve themselves in learning English.
Additionally, in Table 2, the least endorsed items in the self-efficacy scale are shown:
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Table 2. The Least Endorsed Items in the Self-Efficacy Scale
The least endorsed items in the self-efficacy scale

Never+

Mean

Rarely
3. I know I am able to remember the meaning of each word a
month later.

26.7%

2.9

7. I am sure I can tell my interlocutor details and explanations if
the listener asks for them.

23.6%

3.1

5. While listening to someone speak English, I am sure I can
figure out the details of what I hear.

15.4%

3.3

2. I know I can write essays or longer texts in English on a
familiar topic.

15.4%

3.5

In Table 2, it was found that although the scores in the self-efficacy scale were still high, a small number of
the students felt less confident in using their memory to remember the words that they had learned. It was
also noted that some students were less confident in speaking and writing skills (items 7 and 2). This
finding is not surprising in the sense that these skills can be a bit challenging for learners of a foreign
language since they require learners to use the language. Therefore, some of these students may have felt
less confident in using these strategies. But these students in general seemed to have a healthy dose of selfefficacy, except in activities which involve memorization, speaking, and writing. This result concurs with
the previous study in which Gahungu (2007) found that speaking and writing could lead to having less selfefficacy in learning.
6.2.

What Language Learning Strategies Do Turkish University EFL Students Report Using?

In order to find out whether the students in this context frequently use language learning strategies, the
mean score of this scale was calculated. Although this score (M= 3.55, SD=.45) was not as high as that of
the self-efficacy scale, the results indicated that learners reported frequently employing strategies in their
learning. These findings are consistent with the results of other language learning strategy studies which
show that L2 learners from diﬀerent cultural backgrounds use language learning strategies in an apparent
attempt to become eﬀective learners of English language (e.g. Carson and Longhini, 2002; Cohen, 1990;
O’Malley & Chamot, 1990). In addition to the average score of the whole scale, the mean score of each
sub-scale in this section was also calculated. The results are as follows:
Table 3. The Mean Scores in the Strategy Scale
Strategy sub-scales

Mean

SD

Meta-cognitive

3.85

.55

Compensation

3.74

.54

Social

3.54

.57

Cognitive

3.49

.50

Memory

3.31

.62

Affective

3.09

.57

SD= Standard Deviation
Table 3 showed that most of the students indicated the greatest preference for metacognitive strategies
(M=3.85) followed by compensation, social, cognitive and memory. Students’ use of these strategy types
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ranged from ‘sometimes’ to ‘frequently’. This finding supports the results revealed in the studies by
Magogwe and Oliver (2007) and Oxford (1990), who also showed that metacognitive strategies were the
most preferred ones.
There was, however, relatively less usage of affective strategies (ranked last) when compared to the scores
of other sub-scales in this section. This result supports the previous research (Goh & Kwah, 1997,
Magogwe & Oliver, 2007; Yılmaz, 2010) which also found that affective strategies were among the least
preferred strategy types. The low value for affective strategies could mean that some students lacked the
right attitude and determination to work at improving their proficiency in the language since there were
lesser reports of efforts to control feelings, motivation and attitude related to learning English.
Overall, these results suggest that the students in this context reported largely using different kinds of
language learning strategies in their learning and the emerging picture is that all the students indicated a
preference for more metacognitive, compensation and social strategies and fewer cognitive, memory and
affective strategies.
As seen, the mean scores gave an idea about the frequency of learners’ strategy use, but in the following
section the most endorsed and the least endorsed items were indicated in order to have an in-depth
understanding of the students’ strategy use levels.
Table 4. The Most Endorsed Items in the Strategy Scale
The most endorsed items in the strategy scale

Often+

Mean

Always
23. I pay attention when someone is speaking English.

93.9%

4.64

1. I notice my English mistakes and use that information to help me do better.

92.4%

4.12

31. If I can’t think of an English word, I use a word or phrase that means the same
thing.

87.6%

4.34

33. I first skim an English passage (read it quickly) then go back and read carefully.

86.6%

4.28

39. If I do not understand something in English, I ask the other person to slow down or
to say it again.

80.4%

4.15

30. I say or write new English words several times.

76.3%

4.10

43. When I need, I ask for help from my English teacher or friends.

76.3%

4.07

41. I remember new English words or phrases by remembering their location on the
page, on the board, or on a street sign.

74.3%

3.91

11. I have clear goals for improving my English skills.

73.2%

3.96

12. I find the meaning of an English word by dividing it into parts that I understand
(e.g. Using affixes or roots)

72.2%

3.93

Table 4 indicated that meta-cognitive (items 1, 11, and 23) and cognitive (items 12, 30, and 33) strategies
were the most frequently used strategies. However, affective strategies obtained lower scores in the scale
(there are no items related to the affective strategy scale among the most endorsed items). This showed that
students did not seem to use affective strategies very frequently. It may be that like students in Magogwe’s
and Oliver’s study (2007), the students in this context were largely unaware of the potential of affective
strategies because they may not have been exposed to the use of these strategy types.
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Moreover, Table 4 revealed that item 23 (I pay attention when someone is speaking English) obtained the
highest score in the scale and this result supports Gahungu (2007), who also found that this item had the
highest score. This result may suggest that students wanted to pay attention and listen carefully in their
language class or when being spoken to in their target language; otherwise, they may miss out important
information during class. If they are interacting with somebody else and don’t pay attention, they might
experience a communication breakdown because they were not able to hear or understand what was said.
This finding is also consistent with item 39 (If I do not understand something in English, I ask the other
person to slow down or to say it again), which also had a high score. Students did not want to have
communication problems or miss out any information since they reported that they were using the strategy
based on asking the speaker to slow down or repeat his/her statements.
Additionally, using different strategies to deal with vocabulary gained attention in this context. That is,
items (12, 30, 31, and 41) based on using different strategies to handle with vocabulary obtained highest
scores. This makes sense because the students in this population are largely exposed to the exams based on
reading and vocabulary. Thus, they have to deal with unknown words in order to be able to succeed in the
program. With this aim, they may have developed some strategies to cope with vocabulary, which may be
an indicator of using more strategies in the vocabulary skill.
In addition to the analysis of the most endorsed items in the strategy scale, Table 5 shows the least
endorsed items in this scale:
Table 5. The Least Endorsed Items in the Strategy Scale
The least endorsed items in the strategy scale

Never+

Mean

Rarely
9. I write down my feelings in a language learning diary.

71.1%

2.18

22. I give myself a reward when I do well in English.

56.7%

2.46

32. I make summaries of information that I hear or read in English.

40.2%

2.82

19. I use rhymes to remember new English words.

38.1%

2.88

20. I write notes, messages, letters, or reports in English.

38.1%

2.89

26. I use flashcards to remember new English words.

28.9%

3.15

34. I memorize new English words by grouping them into categories.

26.8%

2.97

24. I talk to someone else about how I feel when I am learning English.

25.8%

3.38

16. I ask questions for verification and clarification about English.

24.7%

3.23

4. I use new English words in a sentence so I can remember them.

24.7%

3.25

Based on the previous findings, it was expected affective and memory strategies to be among the least
frequently used strategy types and the findings in Table 5 confirmed this expectation in the sense that
students reported less frequently using affective strategies (items 9, 22, 24) and memory strategies (items
19, 26, 34). The results suggested that affective strategies were not regulated by some groups in this
context. Its reason can be that these students are of English major and therefore, they can be more confident
and accordingly less anxious in learning English when compared to other learners of English. So, these
students may not have needed to use these strategies to employ because of less anxiety. Additionally, it was
found that some students reported not using memory strategies to remember words. Rather, they stated
using different strategies (e.g. cognitive strategies) to deal with unknown words.
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Out of the fifty items in the strategy use scale, item 9 (I write down my feelings in a language learning
diary) received the lowest rating, which is consistent with the finding of Gahungu (2007). The underlying
reason for this low rating can be that, to the present researcher’s knowledge as a language instructor,
students may have never been exposed to using this type of strategy before. Therefore, they can be unaware
of this strategy type.
Item 22 (I give myself a reward when I do well in English) also obtained low scores. It may be that the
students in the Turkish context largely focus on passing exams rather than improving themselves.
Therefore, passing exams can already be seen as a reward for themselves.
6.3.

Is There a Relationship Between Students’ Self-efficacy Level and Their Strategy use?

Students who use language learning strategies may have a heightened level of self-efficacy. Accordingly,
students with more efficacy may use more language learning strategies. The primary concern of this section
is to determine the extent to which learners’ reported use of language learning strategies and their perceived
level of self-efficacy relate to each other. The possible correlations between the two foci were analyzed
using Pearson correlation matrices. A prediction about the direction of the correlation (i.e. positive or
negative) was not made, so correlations were judged significant at the two-tailed level. First of all, the
correlation score of the two scales was analyzed as seen in Table 6:
Table 6. The Correlation Score Between the Self-Efficacy And Strategy Use Scales

Correlation

Self-efficacy

Strategy use

.502**
.000

p< 0.5

A Pearson correlation revealed the existence of a statistically significant positive correlation (r=.50, p< 0.5)
between the two variables. Considering this finding, it can be noted that the use of language learning
strategies is linked to the perceptions of self-efficacy among EFL learners. This result is in accord with the
findings of the previous research (e.g. Gahungu, 2007; Pajares & Schunk, 2001; Rossiter, 2003; Wong,
2005; Yang, 1999). This means that most of the students hold the tools to manage their learning as well as
solutions to solve problems and have developed a degree of autonomous learning.
In addition to the correlation scores of these scales, the relationship between self-efficacy and each subscale in the strategy use section was also calculated using correlation tests. Table 7 shows the results:
Table 7. The Correlation Scores between the Self-Efficacy Scale and Strategy Section Sub-Scales

Self-efficacy

Metacognitive

Memory

Cognitive

.526**

.367**

.529**

.000

.000

.000

Compensation

Affective

Social

.250*

.286**

.352**

.013

.005

.000

p< 0.5

Table 7 revealed that although almost all correlation scores were found to be statistically significant, some
of the correlations had higher scores (correlation coefficients ranged from .25 to .52, p < .05). It is seen
that the students who had self-efficacy tended to report using more meta-cognitive and cognitive strategies.
This finding supports that of the study by Pajares and Schunk (2001). The researchers also found that
students who believed they were capable of performing tasks used more cognitive and metacognitive
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strategies and persisted longer than those who did not. In fact, these learning strategies are necessary for
understanding the process of self-regulation because through the selection, monitoring, and regulation of
these cognitive and metacognitive strategies, students are able to actively contribute to their own learning
(Wolters, 2003).
Similarly, Pintrich and De Groot (1990) suggest that self-efficacy plays a facilitative role in the process of
cognitive engagement, that raising self-efficacy beliefs might lead to increased use of cognitive strategies
and, thereby, higher achievement, and that students need to have both the will and the skill to be successful
in classrooms.
Additionally, Magogwe and Oliver (2007) reveal that the correlation score of the self-efficacy level and the
use of meta-cognitive strategies was higher than other correlation scores. This may occur because students
with higher level of efficacy are more independent learners and meta-cognitive strategies best match this
characteristic.
The correlation score between the affective strategy use and self-efficacy beliefs appeared to be the lowest
one among all the correlations. However, the score was still significant, suggesting that the learners who
felt themselves efficacious may have regulated their negative feelings such as stress and anxiety when
encountering failures.
In this section, the results of the study were indicated addressing each research question respectively.
Depending on this, in the next section, how this resulting information can be applied to the language
learning/teaching process was focused on.

7.

Pedagogical Implications

Some important practical implications can be drawn from the findings of this study. The results show that
students’ use of language learning strategies ranged from ‘sometimes’ to ‘often’. This suggests that some
of the students do not put in effort at the use of some of these strategies in their learning. Therefore,
learning strategies should be explicitly taught in a methodical, progressive fashion. As it is confirmed,
some students enter the classroom using appropriate learning strategies, but the others do not; strategy use
should not be left to chance any more than any other type of basic knowledge. Students should be trained to
use language learning strategies not only in grammar, vocabulary or reading skills, but also in speaking,
listening or writing skills.
Additionally, there appears to be lesser effort by some students in this context to employ memory
strategies. Therefore, students should be encouraged to be more diligent in improving storage and retrieval
of information during the learning process (Wong, 2005). Especially some students in this study seem to
have problems in using memory strategies in vocabulary. So, language teachers can focus on these types of
strategies to help learners to deal with unknown words more.
Moreover, it was revealed that the affective strategies obtained the lowest score in this population. So, it is
clear that there is need for English lecturers to address this problem, perhaps through affective strategy
instruction. In other words, students should be trained to use affective strategies to lower their anxiety and
help themselves in this difficult process, which will in turn change their attitudes toward learning English
and increase their motivation and self-efficacy.
In the strategy scale, out of 50 items, item 9 (I write down my feelings in a language learning diary)
received the lowest rating. The reason for this low score can be that students may have never been exposed
to using this type of strategy. But as Matsumoto (1996) points out, diary-keeping helps students raise their
awareness of their own L2 learning. Therefore, English lecturers should give special attention to training
students to keep a language diary in learning.
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In this present study, it was also revealed that there was a positive relationship between language selfefficacy and use of language learning strategies. Although the correlational data cannot address causality, it
appears that a heightened level of self-efficacy can be an indicator of a greater use of learning strategies
and accordingly success in language learning. Therefore, considering the findings of this study, it is
recommended that EFL teachers realize the important role of language self-efficacy and take into
consideration of principal sources of self-efficacy to help students develop high levels of self-efficacy and
this in turn may encourage more use of language learning strategies. With this aim, teachers can try to
increase learners’ self-efficacy level by (a) introducing learning tasks in a motivating way, (b) providing a
supportive and relaxed atmosphere, (c) setting specific, realistic and attainable goals for the learners, (d)
promoting motivational feedback, (e) encouraging positive retrospective self-evaluation, and (f) training
students for learning and using strategies (Gahungu, 2007). Thus, students’ self-confidence will increase
and then they may be more ready to take on challenging learning tasks. In this way, students will become
more autonomous learners who will be responsible for their learning by making use different learning
strategies. Using learning strategies will in turn help learners become more efficacious.

8.

Conclusion

This study explored a) the reported level of self-efficacy that Turkish university EFL students hold, b)
preferred language learning strategies, and c) how these concepts are related to each other in the Turkish
context. The findings of the current research showed that Turkish EFL students were highly eﬃcacious
about their learning of the English language, which might be related to being students at the English
language and literature department. English was the learners’ field of study and they might have become
competent in English.
The results of the strategy scale also indicated that students reported employing different kinds of language
learning strategies even though the affective strategies sub-scale had a bit lower score than the scores of the
other sub-scales. Lastly, this study confirmed the link between self-efficacy and strategy use, thus we can
note here that students who use language learning strategies also experience a heightened sense of self efficacy. Therefore, we should encourage our students to use language learning strategies more because it
will lead to have more self-efficacy in learning and the heightened level self-efficacy will in turn lead to
employing more strategies because of the reciprocal relationship between these two concepts.
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Milli eğitim bakanlığının 2012-2013 eğitim öğretim yılından ortaokulların haftalık ders programına
eklediği seçmeli derslerden biride seçmeli bilim uygulamaları dersidir. Bu çalışma seçmeli bilim
uygulamaları dersinin 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada veriler yarı deneysel yöntemle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ağrı
il merkezinde, benzer demografik özelliklere sahip, iki ortaokulda öğrenim gören 212 yedinci sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada seçmeli bilim uygulamaları dersini almayan 105 yedinci sınıf
öğrencisi “kontrol grubu” seçmeli bilim uygulamaları dersini alan 107 yedinci sınıf öğrencisi
“deney grubu” olarak kabul edilmiştir. Otuz üç hafta süren araştırma kapsamında, ders kitabı ve
öğretmen kılavuz kitabı olmayan seçmeli bilim uygulamaları dersinin, öğretim programında yer
alan 21 kazanımı, araştırmacılar tarafından belirlenen etkinliklerle verilmşitir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak, literatürden alınan ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı. .72 olarak yeniden
hesaplanan Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bağımsız t-testi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini
kazanmasına seçmeli bilim uygulamaları dersinin anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır
(p=.01<.05).
Anahtar Kelimeler: Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersi, Yedinci Sınıf Öğrencileri, Bilimsel Süreç
Becerileri.

The Effect of Elective Science Applications Course on 7th Grade Students’ Scientific
Process Skills
Abstract
Elective Science Applications Course is one of the elective courses which Ministry of National
Education (MoNE) added it to weekly time Schedule of secondary schools since 2012-2013
academic year. This study has been conducted to determine the effect of Elective Science
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Applications course on 7th grade students' scientific process skills. The study data were collected with
semi-experimental method. The sample of the study consists of 212 7th grade students who were in the
same demographic ballpark. In the study 107 students who had Elective Science Applications (ESA) course
were administrated as experimental group and 105 students who didn't have were chosen as control group.
Within the framework of thirty-three weeks lasted study, 21 already scheduled educational attainments of
Elective Science Applications course which has no a teacher’s guidebook and a course book for instructors
tried to be given the students in the experimental group. In the study as a data collection tool a Scientific
Process Skill test taken from litearture and was used. The Cronbach Alfa coefficient of the Scientific
Process Skill test recalculated and was found .72. The obtained data were analyzed using independent ttest. While the artihmetic mean of control group obtained from the Scientific Process Skill test was 66,64,
the the artihmetic mean of experimental group obtained from the Scientific Process Skill test was found as
75,68. In the study it is concluded that the Elective Science Applications course has a positive effect on 7 th
grade students’ acquisition of Scientific Process Skills.
Keywords: Elective Science Applications Courses, 7th Grade Students, Scientific Process Skills.

1.

Giriş

Ülkelerin gelişmesinin, bilim ve teknolojinin ilerlemesine ve gelişmesine bağlı olduğu bilinmektedir.
Gelişen ülkeler ise fen eğitimine önem vermekte ve eğitimin kalitesini arttırma yollarına gitmektedir. Bu
yollardan biride öğretim programlarının güncellenmesidir. Özellikle ülkemizin TIMSS 2011 ve PİSA 2012
uygulamalarından fen alanında aldığı puanların istenilen düzeyde olmaması, 2005 yılında yürürlüğe giren
fen ve teknoloji öğretim programının, fen öğretiminin istenilen seviyeye ulaşılması noktasında yeterince
etkili olamadığı şeklinde yorumlanmasına sebep olmuştur (Çakar, 2008; İpek, 2010;Ural Keleş vd., 2015).
Bu kapsamda 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren farklı alanlarda seçmeli dersler ortaöğretim
programına eklenmiştir. Fen derslerine paralel olarak “Çevre ve Bilim” ve “Seçmeli Bilim Uygulamaları
(MEB, 2013a)” seçmeli dersleri programa dâhil edilirken, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı
güncellenerek Fen Bilimleri dersi olmuştur (MEB, 2013b).
Seçmeli Bilim Uygulamaları (SBU) dersinin öğretim programı incelendiğinde, dersin fizik, kimya, biyoloji
ve astronomi gibi alanları barındırdığı, fen bilimlerinin soyut ve teorik bilgiler dışında yaşamla iç içe olan
bir ders olduğu belirtilmektedir (MEB, 2013a). Dersin öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen olayların
bilimsel temellerini kavrayabilmelerini amaçlayan, eğlenerek ve deneyerek öğrenmeye olanak veren
uygulamalı bir ders olduğu vurgulanmaktadır (MEB, 2013a; Eke, 2013). Programda bu seçmeli ders ile
öğrencilerin yaratıcılıkları, hayal güçleri ve araştırmacı yönleri gelişeceği, diğer derslerde başarılarının
artacağı, öğrendiklerini yaşamlarına yansıtma fırsatını yakalayabilecekleri belirtilmektedir. Öğrencilerin
etkinlikler sayesinde, derste aktif olmalarını sağlamak, sorgulama, gözlem ve araştırma yapmak, eleştirel
düşünme ve problem çözme gibi becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra olayları bilim yoluyla açıklamayı
öğrenmelerinin sağlanması da vurgulanan noktalar arasındadır (MEB, 2013a).
MEB (2013a)’ ye göre; öğrencilerin SBU dersinde öğretmen rehberliğinde uygulamalar yapabilecekleri
gibi zaman içerisinde tecrübe kazandıkça bağımsız araştırmalar yapmaları konusunda heveslendirilmeleri
gerekmektedir. Öğrencilerin SBU dersinde etkinlikleri yaparken gözlem, ölçüm yapma, veri toplama ve
sınıflandırma, sayı‐uzay ilişkisi kurma, tahmin etme, çıkarım yapma vb. temel bilimsel süreç becerilerini
(BSB) kazanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir. Ayrıca yine ders kapsamında öğrenciler deneysel
çalışma ve araştırmalarını yaparken tarafsız davranma, açık fikirli olma, öğrendiği bilgilerin doğruluğunu
sorgulama, mantıklı davranma ve en önemlisi meraklı olma özelliklerini içeren bilimsel düşünme
alışkanlıklarını edinmeleri gerekmektedir (Yırtıcı, 2015; Karagözoğlu, 2015). Etkinliklerin gösteri
deneyi şeklinde yapılmamasına özen gösterilmesi, deneysel çalışmaların bilimsel çalışma yönteminin
aşamalarına uygun olarak yapılması bir başka deyişle öğrencilere bilimsel süreç becerilerinin
kazandırılması dersin temel hedefleri arasındadır (MEB, 2013a).
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Yukarıdaki noktalar dikkate alındığında SBU dersinin öğretim amaçlarının gerçekleşebilmesinin en önemli
yolunun öğrencilere BSB kazandırılmasından geçtiği söylenebilir. BSB etrafımızdaki dünya hakkında bilgi
üretmenin ve düzenlemenin en önemli aracı olarak tanımlanabilir (Çepni vd., 1993). Bu beceriler, bilimsel
araştırma yapabilmenin temelini oluşturur. Bilimsel araştırma yapabilme becerisi yalnız bilim adamlarında
bulunması gereken değil aksine her bireyin yaşam kalitesini ve standardını artırabilmek için günlük hayatın
her aşamasında kullanabileceği yetenekleri içerir (Harlen, 1999). Bu becerileri kazandırmada amaç, her
öğrencinin bilimi anlamasını kolaylaştırmak, öğrencileri bilim yapma sürecine yönlendirmek ve bilimsel
bilgileri kendi bilimsel araştırmaları sonucunda oluşturmalarını desteklemektir. Bu sayede öğrencilerin
günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyip, olaylar arasında
mantıklı ilişkiler kurarak daha farklı bir bakış açısı ile analiz etmeleri sağlanabilir. Bu beceriler
kazanılırken öğrenciler araştırma yol ve yöntemleri öğrenir, aktif hale geldiklerinden ve kendi
öğrenmelerinin sorumluluğunu aldıklarından öğrenmenin kalıcılığı artar, aynı zamanda öğrenme kolaylaşır
(Bağcı Kılıç, 2003).
Ülkemizde, 2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının temel vizyonu “tüm
öğrencileri Fen okuryazarı bireyler yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır. Fen okuryazarı bireylerin ise
araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmelerini ve bu
problemleri çözerken bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını; yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını;
fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum- çevre
ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.
(MEB, 2013b). Ancak gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde yapılan tüm çalışmaların
sonuçları incelendiğinde fen okuryazarlığı alanında ciddi sorunlarımız olduğu görülmektedir (Şahbaz,
2010). BSB’ ne sahip olmak açısından da ülkemiz öğrencilerinin karnesi iyi değildir. Ortaokul
öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini edinebilme düzeyinin düşük olduğu farklı çalışmalarda rapor
edilmektedir (Aydoğdu 2006; Hazır,2006; Aydınlı, 2007; Çakar, 2008; İpek, 2010). Genel anlamda BSB’
ye dayalı olan TIMSS ve PISA gibi uluslararası uygulamalardan ülke olarak aldığımız fen puanları, BSB’ni
öğrencilere tam anlamıyla kazandıramadığımızın önemli göstergelerindendir (Büyüköztürk vd., 2014).
İlgili literatür incelendiğinde; öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı amaçlayan SBU dersinin
ortaokul müfredatlarına yeni konulması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğu bildirilmekte ve konu ile
ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. (Yerer, vd., 2013; Eke 2013; Bozdoğan & Şengül
2014; Yırtıcı 2014; Ural Keleş, vd., 2015). Öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmasının önemli bir
ayağı da BSB bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasıdır. Dolayısıyla SBU dersi ile bu becerilerin
öğrenciler tarafından ne düzeyde kazanıldığı merak konusudur. Çalışmanın bu yönüyle ilgili literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

2.

Amaç

Bu çalışma; SBU dersinin yedinci sınıf öğrencilerin BSB’ne etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

3.

Yöntem

3.1.

Araştırmanın Modeli

Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmada SBU dersinin öğrencilerin BSB üzerindeki
etkisinin ölçülmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması amaçlandığından yarı deneysel yöntemin
kullanılmasına karar verilmiştir.
Deneysel yöntem etkisi ölçülecek etkenin belirli kurallar ve koşullar altında deneklere uygulanması,
deneklerin etkene verdiği yanıtların ölçülmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılarak karara varılması
işlemlerini içeren bir araştırma yaklaşımıdır. Bazı durumlarda kişilerin gruplara rasgele dağıtılması
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imkânsız olabilir veya istenmeyebilir. Bu durumlarda tam deneysel yönteme alternatif olarak yarı deneysel
yöntem kullanılır (Çepni, 2009).
3.2.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ağrı il merkezinde bulunan ortaokullarda
öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Ağrı ilindeki benzer
demografik özelliklere sahip iki ayrı devlet okulunda öğrenim gören 212 yedinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit rasgele örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Çalışma
kapsamında, SBU dersini almayan 105 yedinci sınıf öğrencisi “ kontrol grubu”, SBU dersini alan 107
yedinci sınıf öğrencisi ise “deney grubu” olarak kabul edilmiştir.
3.3.

Verileri Toplama Araçları

Bu araştırmada; 7. sınıf öğrencilerinin BSB’ni ölçmek üzere Öztürk (2008) tarafından geliştirilen ve
kullanılan “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” kullanılmıştır. Öztürk, vd. (2011); Öztürk vd., (2015),
tarafından da kullanılan ölçeğin iç tutarlılık Cronbach alfa güvenirlik katsayısı(α) .88 olarak rapor
edilmiştir. BSB testi bu araştırmada kullanılmadan önce testin iç tutarlılık Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı yeniden hesaplanmıştır. Bu amaçla test 98 tane 7. sınıf öğrencisine yeniden uygulanmış,
uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 20,0 paket programında analiz edilmiştir. Analizlerde testin α
değeri .72 olarak belirlenmiştir. Kalaycı (2005)’de .60 ≤ α < .80 olan ölçeklerin “oldukça güvenilir”
olduğu belirtilmektedir
Öğrencilerin, BSB kazanma düzeyini belirlemeyi amaçlayan ve on üç BSB alt boyutunu içeren ölçeğin
toplam puanı 130’ dur. Gözlem yapma, sınıflandırma, değişkenleri belirleme, tahmin yapma (önceden
kestirme), ölçme ve verileri yorumlama, sayı ve uzay ilişkileri, hipotez kurma, karar verme, model
oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, verileri kaydetme, deney yapma, sonuç çıkarma alt
becerilerini içeren testte her beceriye karşılık 2 soru olup toplamda 26 soru yer almaktadır (Öztürk 2008).
3.4.

Verilerin Analizi

Analizde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde bağımlı bağımsız t
testi kullanılmış sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
3.5.

Uygulama Süreci

Araştırmaya başlarken öncelikli olarak, araştırmanın yürütüleceği ders öğretmenleriyle görüşülmüş,
çalışmanın mahiyeti ve uygulanacak test tanıtılmıştır. Sonrasında SBU dersini alan ve almayan öğrenci
gruplarına BSB testi ön test olarak uygulanmış, böylece grupların BSB puanları açısından denk olup
olmadıkları belirlenmiştir. Denk oldukları belirlendikten sonra SBU dersini alan deney grubu öğretmeni ve
öğrencileri ile zaman zaman görüşülerek dersi nasıl işledikleriyle ilgili süreç takibi yapılmış bu dönemde
dersin işlenişine dair araştırmacı tarafından hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Toplam 33 hafta süren
araştırma Ekim ayında SBU dersini alan deney ve almayan kontrol gruplarına BSB ön testinin yapılmasıyla
başlamış mayıs ayı içerisinde aynı gruplara son test yapılarak tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında BSB
testini cevaplamaları için öğrencilere ön ve son testte 40 dk. süre verilmiştir. İlk hafta dersin işlenişi ile
ilgili bilgi verilmiş, uygulama boyunca MEB (2013b)’de yer alan SBU dersinin 21 kazanım farklı
etkinliklerle verilmeye çalışılmıştır. Etkinlikler belirlenirken SBU ders kazanımları dikkate alınmıştır. SBU
ders kazanımları fen derslerinde işlenen konuların paralelinde olduğundan, etkinlikler belirlenirken konu ile
ilgili milli eğitime ait ders kitapları (MEB,2014) ve fen okulu (URL-1), eba (URL-2) gibi online eğitim
sitelerinden yararlanılmış bazı etkinlikler araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kazanımlar paralelinde
belirlenen etkinlikler konu uzmanı akademisyenlere incelettirilmiş, görüşleri doğrultusunda bazı
düzeltmelerde yapılarak çalışmada kullanılabilecek etkinlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen
etkinlikler sınıf ortamında uygulanabilirlik, anlaşılabilirlik ve sınıf düzeyine uygunluk açılarından da 3 fen
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bilimleri öğretmenine incelettirilerek aksayan yönleri yeniden düzenlenmiştir. Araştırmacılardan birinin
Fen Bilimleri öğretmeni olması sebebiyle belirlenen etkinliklerin pilot çalışması SBU dersini alan başka bir
okuldaki 7 sınıf öğrencilerine yapılarak gerekli düzeltmelerden sonra çalışmada kullanılacak etkinliklere
son hali verilmiştir. MEB (2013a)’de yer alan ve Tablo 1’de verilen SBU dersi 7 sınıf kazanımları ve bu
kazanımlarla ilgili 33 hafta boyunca öğrencilerle yapılan uygulamalara Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. SBU Dersi Kazanımları ve Öğrencilerle Yapılan Uygulamalar
7. sınıf SBU dersi kazanımları

Hafta
Eylül

SBU dersinde yapılan uygulamalar
Dersin tanıtımı ve ön test uygulaması

1. Hafta
(Ekim)

7.1 İnsan vücuduna ait sistemlerle ilgili
modeller tasarlar

*Sindirim sistemi ve boşaltım sistemi organlarını
tanıtan tişört boyama ve maket tasarlama,

2. ve 3.
Hafta
(Ekim)

7.2 Teknolojideki gelişmelerin sağlık
sorunlarının teşhis ve tedavisinde
kullanımına örnekler verir.

*Teknolojideki gelişmelerin sağlık sorunlarının teşhis
ve tedavisinde kullanımına ilişkin sınıf gösterisi
hazırlama ve sunma

4. 5.
Hafta
(Ekim)

7.3 Bilinçli ilaç kullanımının önemini
fark eder.

*Bilinçli ilaç kullanımının önemini anlatan “hastaeczacı- doktor” diyalogları hazırlayıp sınıfta sunma

6. Hafta
(Kasım)

7.4 Doğrudan ve dolaylı ölçümler yapar

*Cetvel ve metre kullanarak okul çevresindeki
fidanların boyunu ölçme, bitki boylarından yola
çıkarak okul duvarlarının boyunu tahmin etme

7. 8.
Hafta
(Kasım)

7.5 Basıncın iletilmesinin teknolojideki
uygulamalarına örnekler verir.

*Basıncın iletilmesinin teknolojideki uygulamalarıyla
ilgili poster hazırlama.
*Hidrolik fren ve su tulumbası, araba kaldırma sistemi,
maketi hazırlama

9. 10.
Hafta
(Aralık)

7.6 Enerji dönüşümlerine yönelik
tasarımlar yapar

*Kinetik enerji- potansiyel enerji dönüşümünü anlatan
kaydıraktan kayan top düzeneği hazırlama ve düzeneği
sınıfa tanıtma

11. 12.
Hafta
(Aralık)

7.7 Yapı modellerini kullanarak
maddeleri element, bileşik ve karışım
olarak sınıflandırır.

*Oyun hamurları ile element ve bileşik modeli
tasarlama

13. 14.
Hafta
(Ocak)

7.8 Farklı elementlerin atomlarında
farklı sayıda proton bulunduğunu
modeller kullanarak fark eder.

*Misket ve boncuk ve tel kullanarak farklı element
modelleri tasarlama

7.9 Periyodik sistemdeki ilk 20
elementin katman elektron dizilimi ile
anyon veya katyonunun oluşumunu
ilişkilendirir.

*Periyodik sistemdeki elementleri ve elektron
sayılarını tanıtan tombala oyunu
*Hamur ve boncuk kullanarak üç boyutlu elekron
dizilimi tasarlama, bu modeldeki elekron dizilimini
değiştirerek anyon- katyon oluşumunu sunma

15. 16.
17.
Hafta
(Ocak)

YARIYIL TATİLİ
18. 19.
Hafta
(Şubat)

7.10 Heterojen karışımlar hazırlayarak
özelliklerini karşılaştırır.

Su-kum-zeytinyağı-taş–talaş malzemelerini kullanarak
karışım hazırlama

20. 21.
Hafta
(Şubat)

7.11 Çözeltileri, çözünen madde
miktarına göre sınıflandırır.

*Tuz ve su kullanarak derişik, seyreltik çözeltiler
hazırlama
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22. 23.
Hafta
(Mart)

7.12 Çözünmeyi, çözücü‐çözünen
maddelerin molekülleri veya iyonları
arasındaki etkileşim temelinde açıklar.

*Farklı çözünen ve çözücüler kullanarak çözünmeyi
gözlemleme
*Çözünme olayının mantığını anlatan sunular
hazırlama

24. 25.
Hafta
(Nisan)

7.13 Işığı soğuran maddelerin
ısınmasından yararlanarak tasarımlar
yapar.

*Soğuk su dolu kaba siyah kumaş sarıp, ışık alan bir
yerde bekleterek sıcak su elde etme.

26.
Hafta
(Nisan)

7.14 Ekosistem modeli tasarlar.

27.
Hafta
(Nisan)

7.15 Ekosistemleri olumsuz etkileyecek
etkenleri ve bunların olası sonuçlarını
tartışır.

*Ekosistemleri olumsuz etkileyen etkenler ile ilgili
haber programı ve belgesellerden bilgi toplayıp benzer
bir program hazırlayıp sınıfta sunma

28.
Hafta
(Nisan)

7.16 Ekosistemlerin korunmasına
yönelik öneriler sunar.

*Ekosistemlerin korunmasına yönelik sınıf tartışması
ve afiş, poster, slogan hazırlama

29.
Hafta
(Nisan)

7.17 Uzaydaki değişik konumlardan
bakıldığında, takımyıldızların farklı
algılanabileceğini, modeller üzerinden
açıklar.

*Takımyıldızlarla ilgili modeller ve resimler hazırlama

30. 31.
Hafta
(Mayıs)

7.18 Yıldızlardan başka gök cisimlerinin
de olduğunu görsellerle fark eder.
7.19 Gökyüzü gözlem araçlarını
araştırır ve sunar.

*Farklı gök cisimleriyle ilgili bilgi ve resim toplayıp
sınıfta sunma

32.
Hafta
(Mayıs)

7.20. Fen Bilimlerine önemli katkılarda
bulunmuş bazı bilim insanlarını ve
bilime katkılarını araştırır.

*Farklı bir bilim adamının hayatını araştırıp sınıfta
kısa gösterilerle anlatma

7.21 Günlük hayatta karşılaşılan çeşitli
olayları bilim ile açıklar.

*Yaşlı insanların kemiklerinin kırılma oranının yüksek
olmasının tartışıması
*Tulumbadan suyun çekilmesini
*kapağı sıkışan şişelerin ısınarak açılmasını
*Paraşütün ısı alarak havalanıp alçalmasını
*Gemilerin uçakların burunlarının sivri olmasını
*Sol akciğerin, sağ akciğerden daha küçük olmasını
vb. durumları bilim ile açıklayan sunular hazırlama ve
sınıfta sunma

*Aynı kaba, buz, katı yağ bırakarak deneyi tekrarlama

33.
Hafta
(Mayıs)

34.
Hafta
(Mayıs)

4.

*Üç boyutlu ekosistem modeli tasarlama

Son test uygulaması

Bulgular

SBU dersinin öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ’ne etkisini belirlemek amacıyla yürütülen bu
çalışmada BSB ön ve son testinden elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilerek aşağıda
sunulmuştur. Araştırmada ilk olarak SBU dersini alan ve almayan grupların BSB puanları açısından
birbirine denk olup olmadığını test etmek için öğrencilerin BSB ön test puanlarının karşılaştırılması
yapılmıştır. Farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla gruplara bağımsız t-Testi uygulanmıştır.
Elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerin BSB Ön Test Puanlarına İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları
̅
𝑿

Gruplar

N

Kontrol grubu

105

Deney grubu

107

Ss

T

p

63,57

21,22

-4,3

.66*

64,67

15,19

*p>0,05

SBU dersini alan deney ve SBU dersini almayan kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test puan
ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. Yapılan analiz sonrasında
dersi alan ve almayan öğrencilerin BSB ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olmadığı belirlenmiştir (p=.66>.05).
Otuz üç haftalık uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarına BSB son testi yapılmıştır. SBU dersini
almayan kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test- son test puanları karşılaştırılmış, aralarındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı bağımlı t testi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’de
verilmektedir.
Tablo 3. Kontrol Grubu Öğrencilerin BSB Ön Test- Son Test Puanlarına İlişkin Bağımlı T-Testi Sonuçları
Gruplar
Kontrol grubu
ön test
Kontrol grubu
son test
*p>0,05

N
105

̅
𝑿
63,57

Ss
21,22

105

66,64

20,19

t
-1,07

p
.28*

SBU dersini almayan kontrol grubu öğrencilerin BSB ön test son test puan ortalamalarının
karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar Tablo 3’de görülmektedir. SBU dersini almayan öğrencilerin BSB puan
ortalamalarının ön testte 63,57 iken, son teste 66,64’e çıkmasına rağmen aradaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı Tablo 3’de görülmektedir (p=.28>.05).
SBU dersini alan öğrencilerin BSB ön test- son test puanlarına uygulanan bağımlı t testi sonuçları Tablo
4.’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney Grubu Öğrencilerin BSB Ön Test-Son Test Puanlarına İlişkin Bağımlı T-Testi Sonuçları
Gruplar
Deney grubu ön test

N
107

̅
𝑿
64,67

Ss
15,19

Deney grubu son test

107

75,68

19,33

T
-5,7

p
.01*

*p<0.05

SBU dersini alan öğrencilerin BSB ön- son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa
rastlanmıştır (p=.01<.05). Tablo 3’ te görüldüğü üzere SBU dersini alan deney grubu öğrencilerinin ön
testten aldıkları puanların ortalaması 64,67 iken son testten aldıkları puanların ortalaması 75,68 olmuştur.
SBU dersini alan deney grubu ve SBU dersini almayan kontrol grubu öğrencilerin BSB son test puanları
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla, gruplara uygulanan bağımsız t testi
sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5. Deney Grubu ve Kontrol Grubu Öğrencilerin BSB Son Testine İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları
Gruplar

N

Kontrol grubu

105

Deney grubu

107

̅
𝑿

Ss

t

66,64

20,19

.-3,3

75,68

19,33

p
.001*

*p<0.05

SBU dersini alan deney ve almayan kontrol grubu öğrencilerinin BSB son test puan ortalamalarının
karşılaştırılmasına amacıyla yapılan bağımsız t testi analizinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık olduğu görülmektedir (p=.001<.05). Tablo 5’ de görüldüğü üzere kontrol grubu öğrencilerinin
BSB testinden aldıkları puanların ortalaması 66,64 iken, deney grubu öğrencilerinin BSB testinden aldıkları
puanların ortalaması 75,68 olmuştur.

5.

Tartışma ve Sonuçlar

SBU dersinin 7. sınıf öğrencilerinin BSB’ne etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, SBU
dersini alan deney grubu ve almayan kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test puan ortalamalarının
istatistiksel olarak farklı olmadığı Tablo 1’de görülmektedir (p=.66>.05). Uygulamalar sonrasında SBU
dersini alan deney grubu öğrencilerinin BSB son test puan ortalamalarının, dersi alamayan kontrol grubu
öğrencilerinden istatistiksel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p=.001<.05). SBU dersini alan deney
grubunun BSB son test puan ortalamasının 75,68 iken SBU dersini almayan kontrol grubu öğrencilerinin
BSB son test puan ortalamalarının 66,64 ve aradaki farkın 9,04 puan olduğu fazla olduğu tablo 5’de
verilmiştir. Araştırma bulgularından hareketle SBU dersi uygulamalarının öğrencilerin BSB’ni geliştirmede
önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Çalışmada ayrıca SBU dersini almayan kontrol grubu
öğrencilerin BSB ön -son test puan ortalamaları arasında 3.07 puan fark olduğu, bu farkın ise istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. (p=.28>.05; Tablo 3). Bu durum fen derslerinin öğrencilere bilimsel
süreç becerilerini kazandırma konusunda yeterince başarılı olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç
oldukça düşündürücüdür. Bu araştırma 7 sınıflarda fen ve teknoloji öğretim programının son kez
yürütüldüğü 2014-2015 öğretim yılında yapılmıştır. Fen ve Teknoloji öğretim programı ile fen eğitimi
gören ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini edinebilme konusunda düşük ve orta düzeyde
olduğu farklı çalışmalarda da rapor edilmektedir.(Aydoğdu 2006; Hazır, 2006; Aydınlı, 2007; Çakar, 2008;
İpek, 2010; Karar&Yenice 2012). Dolayısıyla literatürün SBU dersini alan öğrencilerin, almayanlara
kıyasla BSB testinden aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olan artışı destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Diğer yandan SBU dersi öğretmenlerinin, dersi alan öğrencilerin BSB puanlarında aslında daha yüksek bir
artış bekledikleri yapılan informal görüşmeler de de tespit edilmiştir. Bu görüşmelerde; SBU dersine ait
öğretmen kılavuz kitabının olmamasının öğretmenleri zorladığı belirtilmekte eksikler tamamlandığında,
dersi alan öğrencilerin BSB düzeylerinin daha da artacağı dile getirilmiştir.
Fen etkinliklerinin öğrencilerin BSB’ lerini geliştirdiğine dair çalışmalara farklı literatürlerde de
rastlanmaktadır (Turpin & Cage, 2004; Ateş, 2005; Aydoğdu &Ergin, 2008). Öte yandan Yırtıcı (2014)
tarafından yapılan nitel bir çalışmada 5. sınıflarda verilen SBU dersinde yapılan deney ve etkinliklerle,
öğrencilerin BSB' ni önemli düzeyde kazandığı rapor edilmektedir. Bozdoğan ve Şengül (2014) tarafından
yapılan çalışmada ise SBU dersini yürüten öğretmenlerin, dersin öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor alanlarda katkısı olduğu ve dersin amacına ulaştığı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Ural
Keleş vd., (2015) SBU dersini ilk kez alan 6. Sınıf öğrencilerin bu ders hakkındaki görüşlerini inceledikleri
nitel çalışmalarında, dersin öğrenciler tarafından çok sevildiği, onları fen öğrenmeye istekli hale getirdiği,
aynı zamanda fen dersini öğrenmeyi kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Ural Keleş vd., (2015) tarafından
SBU dersini alan öğrencilerle yapılan başka bir çalışmada ise dersin fendeki bilgileri taze tuttuğu,
hatırlamayı kolaylaştırdığı, öğrencilerin fen başarısını artırmasına yardımcı olduğu belirlenmiştir.
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Çalışmada ayrıca SBU dersini alan öğrencilerin tamamının bir üst sınıfta da yine aynı seçmeli dersi almak
istedikleri belirlenmiştir.

6.

Öneriler

Bu çalışma kapsamında ders kazanımları doğrultusunda işlenen SBU dersinin öğrencilerin BSB’ni
geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. SBU dersi programa yeni eklenen bir derstir ve
henüz bazı sınıflar için öğretmen kılavuz kitabı hazırlanamamıştır. Bu durum öğretmenleri dersin nasıl
işleneceği ve ders kapsamında hangi uygulamaların yapılacağı konusunda zorlamaktadır. Dersin içeriği,
nasıl işleneceği, ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda öğretmenlere verilecek hizmet içi
seminerlerin dersin amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. SBU dersinin öğrencilerin
BSB’ni olumlu yönde geliştirdiği açıktır, veliler ve öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi dersin daha
fazla öğrenci tarafından seçilmesini sağlayabilir. Ayrıca ders kapsamında yapılacak değerlendirmenin de
uygulama, deney ve gözleme dayalı olmasının öğrencilerin BSB gelişimine önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.

Kaynakça
Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 25(1), 21-39.
Aydınlı, E. (2007). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ilişkin performanslarının değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin
doğası. İlköğretim-Online, 2(1), 42-51. Erişim tarihi: 10.02.2010.
Bozdoğan, B., Bozdoğan, A.E., ve Şengül, Ü. (2014). “Bilim Uygulamaları” dersi ile ilgili öğretmen görüşlerinin farklı değişkenler
açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 96-109.
Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., ve Atar, H. Y. (2014). TIMSS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar, Ankara.
Çakar, E. (2008). 5. sınıf fen ve teknoloji programının bilimsel süreç becerileri kazanımlarının gerçekleşme düzeylerinin
belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Çepni, S., Ayas, A. ve Akdeniz, A.,R. (1993). Fen ve fen bilimleri öğretimi. Development of the Turkish secondary science
curriculum, Science Education, 77(4), 433 - 440.
Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Eke, C. (2013). Seçmeli “Bilim Uygulamaları” dersinin fen bilimlerinin öğretimi açısından önemi. Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 2(21), 2146-9199.
Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assessment in Education, 6(1), 129-145.
Hazır, A. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini edinebilme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
İpek, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin gelişim düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Van.
Öztürk, N. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini kazanma düzeyleri.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Öztürk, N., Acat, M. B. ve Tezel Ö. (2011). İlköğretim öğrencilerinin BSB kazanma düzeyleri ile başarıları ve fene yönelik
tutumları arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 389-423.

Curr Res Educ (2016), 2(3)

207

Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin
7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Öztürk-Geren, N. ve Dökme İ. (2015). 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik
başarılarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 76-95.
Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. sınıflarda tercih edilen seçmeli dersler ve tercih nedenlerinin öğrenci ve veli görüşlerine göre
değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 69-94.
Karar, E.E. ve Yenice, N. (2012). İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 83-100.
Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
MEB. (2013a). İlköğretim kurumları ilkokullar ve ortaokullar fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı.
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
MEB. (2013b). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilim uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli
Eğitim Bakanlığı.
MEB. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji 7. sınıf ders kitabı. MEB Yayınları 5713, Ders Kitapları Dizisi-1556, Üçüncü baskı.
Şahbaz, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı yöntemlerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri,
problem çözme becerileri, akademik başarıları ve hatırda tutma üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Turpin, T.J. (2004). A study of the effects of an integrated, activity-based science curriculum on student achievement, science
process skills, and science attitudes. Upon the science process skills of urban elementary students. Journal of Education,
37(2), 25-30.
Ural-Keleş, P., Aydın, S. ve Öner. A. (2015). The opinions of sixth grade students regarding the elective science applications class.
Jokull Journual, 65(1), 100-116.
Ural-Keleş, P., Haşıloğlu, M.A., Aydın, S. ve Öner. A. (2015). The impact of elective application of science lessons on sciences
courses: A qualitative study of 6th grade students. Participatory Educational Research (PER), Special Issue, February,
2016-II, 143-156.
URL-1: http://www.fenokulu.net/portal/
URL-2: http://www.eba.go v.tr/ 19447
Yerer, H., Bektaş, O., ve Öner-Armağan, F. (2013). ‘Bilim Uygulamaları’ ve ‘Çevre ve Bilim’ seçmeli derslerinin içeriği hakkında
fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(35), 72-94.
Yırtıcı, Z. (2014). Seçmeli bilim uygulamaları dersinin, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

208

Curr Res Educ (2016), 2(3)

