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PREFACE
Dear readers of the Current Research in Education,
It is a great pleasure to publish the 6th issue (volume 3, issue 1) of Current Research in Education
for our readers. The issue is composed of 3 different papers 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
Duygu TÜRKOĞLU, PhD
Editors
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Farklı liderlik tanımlarının temelinde yer alan liderliğin etkileme yönü dikkate alındığında insan
faktörü ve değerlerin önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada
yöneticilik genel itibariyle erkeklerin yaptığı ve yapabileceği bir iş olarak görülmekte olup;
mantıksal olarak yönetimin cinsiyetinin olmaması gerekirken; risk alma, cesaret, rekabete yatkınlık
gibi bir takım davranışların erkeklerde daha fazla bulunduğuna yönelik algı, yöneticilik görevinin
erkek işi olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı 2015-2016 eğitim öğretim
yılında Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadın idareciler ile görüşülerek; kadın
liderlere yönelik kültürel algıya ait görüşlerini kendi ifadelerine dayalı olarak betimlemektir.
Araştırma, kültür analizi deseninin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu
Sivas ilinde görev yapan 12 kadın idareci oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan kadın
idarecilerden, üç yarı yapılandırılmış soru yoluyla toplanan veriler içerik analizi tekniği
kullanılarak analiz edilmiş; temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre
katılımcıların görüşleri doğrultusunda 8 tema ve 31 kategori elde edilmiştir. Kadınların idareci
olarak görev yapmasına ailesinin, yakın çevresinin ve toplumun çoğunlukla olumsuz bir bakış açısı
ile yaklaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kadın İdareci, Okul Yöneticisi, Okul Müdürü, Nitel Araştırma.
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A Qualitative Research on Women School Administrators
Abstract
When the influence feature of the leadership is taken into consideration which also takes part in the
definition of leadership, the importance of human factor and the values get more to the foreground.
Although the term management mustn’t have a gender, managerial abilities are mostly reconciled with the
men who are supposed to be have the abilities of taking risk, bravery, competitiveness, etc. not only in our
country but also all around the world. This study aims to determine the perceptions of the women
principals, who are in charge in the school of Ministry of Education, about the reflections of the society
towards them. Culture analysis is used in this qualitative study. The study group consists of twelve women
principals who work in the center of Sivas in 2015-2016 academic years. In order to get data, a semistructured interview form including three questions was used. Obtained data analysed by content analysis;
as a result, 8 themes and 31 categories have been determined. According to the study results, women
generally don’t have supportive reactions from the people around.
Keywords: Woman Principal, School Administrator, Principal, Qualitative Study.

1.

Giriş

Bir toplumun ya da tüm toplumların yaşanmışlıklarının tümü olarak nitelenebilecek olan kültür kavramı,
belirli bir insan grubu tarafından paylaşılan inançlar, değerler, tutumlar, semboller, maddi değerler, iletişim,
kuşaktan kuşağa aktarılan tüm düşünce, duygu, davranış ve üretim biçimleri vb. birikimlerinin toplamını
oluşturmaktadır. Kültürle toplum birbirinin ayrılmaz birer parçasıdır; birisi varsa mutlaka diğerinin de
varlığı söz konusudur ve bu iki olguyu birbirinden ayırmak pek de mümkün değildir (Geylani, 2013).
Kadın ve erkekler toplumsal yaşamda birçok ortak değerleri paylaşıyor olmalarına rağmen, kültürel olarak
tanımlanmış sosyal cinsiyet rollerine uygun tutum ve uygulamaların sonucu olarak farklı benlik geliştirme
süreçleri ortaya çıkmış; büyüme ve yetiştirilme sürecinde aktarılan farklı değer yargıları ve varsayımların
etkisiyle erkek ve kadınların farklı beklentilere ve ihtiyaçlara sahip olmaları, farklı tutum ve davranışlar
göstermeleri sonucu görülmüştür (Uyguç, 2003). Sadece paylaşılan ortak kültür ve o kültürün cinsiyetlere
yönelik uygun gördüğü tavırlar, tutumlar ve değerler değil; cinsiyet ve toplumsal nitelemeler, de bu
çerçevede gelişen cinsiyet kültürü içerisinde yer alır (Ersoy, 2009).
Her toplumda var olan ve o toplumun kültürüne göre belirlenen standart yargılar, kadın ve erkeklerin
birtakım beklentilere uygun düşecek biçimde davranmalarına neden olur ve böylece bir baskı ortamı
oluşmaya başlar. Bu temel üzerine kurulu olan toplumlaşma sürecinde, neredeyse tüm kültürlerde
çocuklara öncelikle kadın erkek arasındaki cinsiyet farkı öğretilir. Oyuncaklar, oyunlar ve hatta hobilerde
bile kendini gösteren bu cinsiyetçi yaklaşım, kızların ve erkeklerin yöneldiği mesleklerde de tipik bir
cinsiyetçilik temelinde ayrışır. Bu bağamda, kadınların geleneksel anne ve eş rollerinin uzantısı
sayılabilecek alanlara (öğretmenlik, sekreterlik, hemşirelik, çocuk doktorluğu) yöneldikleri ya da
yönlendirildikleri görülmektedir (Ersöz, 1997).
Birtakım cinsiyetçi yetiştirme tarzları sonucunda oluşan toplumsal cinsiyetçi roller, ev dışı alan olarak da
nitelenebilecek olan kamusal alanın erkeklere; ev içi alanın ise kadınlara ait olduğu anlayışını toplumsal
yaşama ve değer yargılarına yerleştirmiştir. Dahası, bu anlayış iş yaşamında da erkeklere bir alan açmış ve
böylece erkeklere yaptıkları iş doğrultusunda bir sosyal statü kazandırırken, kadınların ise iş yaşamından
ziyade aile içi görevleri ile tanımlanmalarının yolu açılmıştır. Cinsiyeti merkeze alan bu toplum düzeni,
örgütsel, mesleksel ve ilişkisel olmak üzere yaşamın her alanında ortaya çıkmakta ve ne yazık ki çoğu
zaman kadınlar aleyhine bir ayrımcılık oluşturmaktadır (Uygun, 2011).
Değişim ve dönüşümün kaçınılmazlığı fikrinden hareketle, toplumsal değişimlerin de çeşitli vasıtalarla ve
belli dönemlerde ivme kazanarak ortaya çıktığı göz ardı edilemez bir gerçekliktir. Bu bağlamda Uygun
(2011), toplumun yapısını oluşturan sosyal ilişkiler ağı ile bunların belirleyicisi olan sosyal kurumların
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değişim ve dönüşüme açık olduğunu ve bu değişim ve dönüşümlerin kadınlar açısından büyük önem arz
ettiğini belirtmekte; eş ve anne olma rollerinin yanı sıra, toplumsal yaşam ve iş hayatı içindeki kendini
gerçekleştirebilme olanaklarının da önemine dikkat çekmektedir. Araştırmalar 1970’li yıllardan itibaren
öncelikle iş hayatında ve ilerleyen dönemlerde ise yönetsel alanda kariyer planları yapan ve bu amaçla
sadece evdeki sorumluluklara değil ev dışındaki çalışma hayatına da dahil olan kadınların sayısındaki artışa
dikkat çekmektedir. Bu zorlu mücadelede, her ne kadar aynı şartlarda ve benzer amaçlarla mesleki
başlangıçlar yapılsa da, sonraki dönemler kadın ve erkeklere çoğunlukla eşit koşullar sunmamaktadır.
Anılan olumsuz şartlar Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi eğitim yöneticiliğinde de kadınların
karşısına çıkmakta ve hatta bu durum bazı başka sektörlerde kadınların erişebildikleri orta ve üst düzey
yöneticilik konumlarına nazaran daha zorlu şartlar içermektedir. (Çelikten, 2004, s. 2).
Liderliğe ilişkin ilk çalışmalar, liderlerin kişilik özelliklerini inceleme ve sonrasında ise liderlerin işlevleri
üzerinde durmaya yöneliktir. 1970’li yıllar, liderlerin davranışlarını belirleyen ya da etkileyen durumsal
etmenleri araştırmaya; 1990'lı yıllar ise liderliği kavramlaştırarak, farklı değişkenler ile liderlik arasındaki
ilişkileri incelemeye odaklanmıştır. 90lardan günümüze kadar uzanan süreçte liderlik-cinsiyet ilişkisi de
araştırmalara konu olmaya başlamıştır (Turan ve Ebiçoğlu, 2002, s. 4).
Farklı liderlik tanımlarının temelinde yer alan liderliğin etkileme yönü dikkate alındığında insan faktörü ve
değerlerin önemi daha da ön plana çıkmaktadır (Çelik, 2015, s. 5). Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada
yöneticilik genel itibariyle erkeklerin yaptığı ve yapabileceği bir iş olarak görülmekte olup; mantıksal
olarak yönetimin cinsiyetinin olmaması gerekirken; risk alma, cesaret, rekabete yatkınlık gibi bir takım
davranışların erkeklerde daha fazla bulunduğuna yönelik algı, yöneticilik görevinin erkek işi olarak
algılanmasına neden olmaktadır (Negiz ve Yemen, 2011, s. 197).
Aristo’ya göre, insanlar yönetmek yönetilmek gibi doğuştan gelen özelliklere sahiptirler ve bu anlayış
zaman içerisinde liderliğin özellik yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Stogdill ve Bass (1981) bir liderin ayırt
edici özelliklerini sorumluluk ve işin bitirilmesi için istekli olma, sorun çözmede özgün ve pratik olma,
kendine güven ve kişisel kimlik duygusu, yaptıklarının sonuçlarını kabullenme, hazır olma ve kişiler arası
çatışmayı azaltabilme, tolerans gösterme, diğer insanların davranışlarını etkileme ve amaca uygun sistemler
oluşturma biçiminde sıralamıştır. Yukl'un etkili liderliğe ilişkin olarak değindiği faktörler özgüven, stresle
başa çıkabilme, duygusal olgunluk, ve tutarlı, dürüst, ahlaklı, sorumlu, güvenilir olma kavramlarını içeren
bütünlüktür (Turan, 2012). Liderlerden atak ve etkileyici, astlardan ise uyumlu olmalarının beklendiğini; bu
anlayışın ise erkek ve kadınları karakterize ettiği iddia edilen özelliklerle benzerlik gösterdiğini belirten
Arıkan (1997), bu kültürel stereotipiler ışığında, liderliğin erkekler, ast pozisyonlarının ise kadınlar için
uygun görüldüğü toplumsal ön yargıyı dile getirmektedir (s. 38).
Öğretmenlik mesleği dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadın mesleği olarak kabul
edilmekte; annelik rolüyle de kolaylıkla özdeşleştirilen öğretmenlik, kadınların toplumun onlara biçtiği
diğer ailevi ve ev sorumluluklarının da sürdürülebileceği bir meslek olarak algılanmaktadır. Türk
toplumunda da hala süregelen anlayış, kadınların öğrencilerine ilgi gösterip onları güvende tutacak birer
öğretmen olmaları yönündedir. Öte yandan, iş idareciliğe gelince bu destekleyici anlayış değişmekte ve
kadın idarecilik kariyeri, istenilen ya da olması gereken düzeyde toplum desteği alamamaktadır. Bu sonuç
ülkedeki kadın ve erkek idareci oranları dikkate alındığında da görülmektedir (Çelikten, 2005; Wrushen ve
Sherman, 2008).
Okul yöneticiliği görevi öğretmenlik mesleğinden geçişlerle sağlanıyor olmasına rağmen milli eğitim
teşkilatının çeşitli birimlerinde ve temel eğitim birimleri olan okullarda kadın idareci sayısı erkeklere
nazaran ciddi derecede azdır (Ünal, 2003). Dolayısıyla, özellikle son yıllarda kadınların iş hayatında üst
düzey konumlarda yer alışlarındaki artışa rağmen, eğitimdeki kadın idareci sayısı bu yükselişle paralellik
göstermemektedir. Dahası, öğretmenlerin çoğunun kadın olmasına rağmen bu durum kadın idareci sayısına
büyük oranda yansımamaktadır (Shakeshaft, 1987; Brunner, 2000).
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Okuldaki lider kavramı, öncelikle okul müdürlerini akla getirmektedir. Okul müdürü, okulun hedeflerine
ulaşması için iş görenleri koordine edip örgütleyen, çalışanları yönlendirip motive eden ve denetleyen
yönetici olarak nitelenebilir (Gürsel, 1997, s. 77). Dahası, okul misyonunu tanımlayıp olumlu bir eğitimöğretim ortamı oluşturmak, öğretim sürecini gözlemleyerek öğretmenlere faydalı dönütler sağlamak ve
eğitimsel faaliyetleri gerçekleştirip yönetmek de idarecinin görevleri arasında kendilerine yer bulmaktadır
(Özdemir ve Sezgin 2002).
Kadın idarecilere ilişkin çeşitli çalışmalara rastlamak mümkündür. Fennel (2002), kadın okul müdürlerinin
idarecilikleri sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlatan bir çalışma yaparken; Ching Shum ve Cheong
Cheng (1997) ise çalışmalarında kadın yöneticilerin liderlik algıları ile öğretmenlerin işlerine karşı
tutumları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Oplatka (2003) çalışmasında kadın yöneticilerin okula
getirdikleri değişimi ve bu süreçte yaşadıkları kişisel değişimleri; Lumby ve Azaola ise (2014) Güney
Afrika’da kadınların yöneticilik rolünü üstlenme süreçlerini ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri
çalışmalarına taşımışlardır. Adams ve Hambright (2004), yönetici konumundaki kadınların erkek
meslektaşlarına kıyasla daha fazla çalışma ve daha fazla şey başarma çabası içerisinde olduklarını; bu
yoğun başarma motivasyonun ise bazen çalışanları sıkıntıya soktuğunu belirtmektedir. Öte yandan kadın
yöneticiler birçok yönetsel durumda daha destekleyici, kolay iletişim kurulabilir, hassas, anlayışlı, düzenli
ve yaratıcı olabilmektedirler (Adams ve Hambright, 2004).
Growe ve Montgomory (2016) çeşitli araştırma verilerinin ortaya koyduğu sonuçları derleyip bunlardan
yola çıkarak kadın ve erkek idareci rollerine ilişkin bir tablo ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalarında
araştırmacılar, kadın idarecileri daha esnek ve iletişime açık olarak resmederken; erkek idarecileri ise daha
sonuç odaklı ve tepeden aşağı bir yönetim anlayışını benimsemiş olarak nitelemektedirler.
Tablo 1. Liderlik Stilleri
Kadın

Erkek

İlişkileri ve paylaşımı önemser.

Amaçlara ulaşmaya ve faaliyetleri tamamlamaya
odaklıdır.

Eğitimsel liderlik odaklıdır.

Örgütsel meseleleri ön planda tutar.

Etkinlikleri ön plana çıkarır.

Liderlik görevini en önde yürütür ve faaliyetlerin
tamamlanmasına önem verir.

Öğretmen, öğrenci, veli, meslektaş ve tüm diğer okul
toplumuyla erkek yöneticilere oranla daha fazla
iletişim kurar.
Destekleyici bir liderlik anlayışını benimser.

Ödül ve cezanın uygulandığı bir liderlik anlayışı
vardır.

Süreç odaklıdır.

Amaç ve ürün odaklıdır.

Aktif katılımı ve güç paylaşımını vurgular.
Müfredatın ve öğretimin önemine inanır.

Geleneksel tepeden aşağıya yönetim anlayışına daha
yakındır.

Kaynak: Growe ve Montgomory, 2016
Kadınların empati kurmadaki becerilerine değinen Ching Shum ve Cheong Cheng (1997), kadın
idarecilerin bu anlamda duyarlı ve hassas bir iletişim biçimi geliştirebildiklerine dikkat çekmektedirler.
Onlara göre, bu yaklaşım ortaklaşa çalışma kültürünü de desteklemekte ve sağlıklı çalışma ortamlarının
yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu yaklaşımlardan yola çıkılarak, bu araştırmada kadınların
liderlik sürecinde karşılaştıkları olumlu olumsuz eleştiriler ve olumsuz eleştiriler ile baş etme stratejilerini
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında idareci olarak görev
yapan kadınlar ile görüşülüp konu hakkındaki deneyimlerine başvurulmuştur.
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2.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, geçerlilik güvenirlik ve verilerin
analizi başlıklarına değinilmiştir.
2.1.

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bir araştırmada nitel desene başvurulmasının nedeni
var olan bir durumu ayrıntılı olarak derinlemesine betimlemektir. Bu anlamda, nitel araştırmalar, araştırma
yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlere bağlı olarak ortaya
çıkan anlamların sistematik olarak incelenebilmesinde tercih edilen araştırma yöntemleridir (Ekiz, 2003).
Nitel veri toplama yöntemlerinden olan kültür analizinde, amaç belirgin bir grubun kültürünü ortaya koyup
yorumlamaktır ve çoğu zaman o kültüre özgü kavramlar, süreçler ve algılar dâhilinde gerçekleştirilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2006).
2.2.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili merkez ilçede bulunan 4 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 meslek
lisesi, 2 imam hatip lisesi ve 1 Anadolu lisesinde görev yapan 12 kadın idareci oluşturmaktadır. Bu 12
kadın idareci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken, araştırma problemini
derinlemesine ortaya koymak ve bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmak için maksimum
çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006 s. 108). Bu bağlamda kadın yöneticilerin
farklı yaş gruplarından ve dolayısıyla da farklı kıdem yılına sahip olmaları durumu göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışma grubunda yer alan idarecilerin demografik özellikleri (öğrenim durumu, kıdem,
atama biçimi, branş, idarecilik görev süresi, medeni hal) Tablo 1’de verilmiştir. Görüşme yapılan
idarecilerin tamamı kadındır ve hepsi 4 yıllık fakülte mezunudur. Ayrıca, katılımcılardan 1 tanesi yüksek
lisans mezunudur. Yöneticilik deneyim sürelerine bakıldığında 4 ay ve 15 yıl arasında olduğu
görülmektedir. Görev yaptıkları okullara, bakanlık ataması, görevlendirme, vekâleten atama ve kararname
ile atama yöntemleri ile görevlendirilmişlerdir. Görüşme yapılan müdürler okul öncesi, sınıf, tarih,
edebiyat, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, din kültürü, el sanatları ve İngilizce branşlarındandırlar.
Müdürlerin 8’i evli, 2'si bekâr, 2'si nişanlıdır.
Tablo 2. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Müdür

Öğrenim
durumu

Kıdem

Atama
biçimi

Branş

İdarecilik
Görev
Süresi

Medeni hal

İdareci 1

Lisans

6 1

Vekâlet

Okulöncesi

3 yıl

Bekâr

İdareci 2

Lisans

4 3

Bakanlık

Okulöncesi

6 yıl

Evli

İdareci 3

Lisans

2 1

Bakanlık

Edebiyat

1,5 yıl

Evli

İdareci 4

Lisans

6 1

Görevlendir. Okulöncesi

6 ay

Nişanlı

İdareci 5

Lisans

3 3

Bakanlık

4 yıl

Evli

İdareci 6

Lisans

1 4

Görevlendir. Tarih

2,5 yıl

Nişanlı

İdareci 7

Lisans

1 4

Görevlendir. Sınıf

1 yıl

Evli

İdareci 8

Lisans

1 4

Kararname

2 yıl

Evli

İdareci 9

Y. lisans

3 3

Görevlendir. Din kültürü

6 yıl

Evli

İdareci 10

Lisans

1 4

Bakanlık

El sanatları

15 yıl

Evli

İdareci 11

Lisans

1 4

Vekâlet

Okulöncesi

4 ay

Evli

İdareci 12

Lisans

7 3

Bakanlık

İngilizce

1,5 yıl

Bekâr

5

Sınıf

Rehberlik
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Örneklem seçiminde “Çalışma grubu oluşturulurken, araştırma problemini derinlemesine ortaya koymak
amacıyla aşırı ve aykırı durum örnekleme yöntemi; bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmak
için maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır” ifadesi yer alıyor ancak buna yönelik herhangi bir
açıklama yok. Örneklem seçim yöntemine uygun seçimlerin nasıl ve katılımcıların hangi özelliklerine göre
yapıldığı açıklanmalıdır.
2.3.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması

Kadın liderlere yönelik kültürel algıyı belirlemek üzere yapılmış olan bu araştırmada, veri toplama yöntemi
olarak “görüşme” kullanılmıştır. Görüşme yoluyla, deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar ve
zihinsel algıları anlamaya çalışırız. Bu süreçte sorulan sorulara, katılımcıların rahat, dürüst ve doğru
yanıtlar vermesini sağlamak görüşmecinin temel görevidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çıkış
noktasından hareketle, bu araştırmada bilgiyi tüm zenginliği ve derinliğiyle betimlemek hedeflenmiştir.
Görüşme verilerinin toplanması için, konuya ilişkin alanyazın taranması yapılmış ve uzman bir
araştırmacının görüşleri alınarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırma
kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular "Okul yöneticisi olma sürecinizde olumlu yâda olumsuz ne gibi
tepkilerle karşılaştınız?", "Lider olmanızla ilgili engelleri ya da destekleri nasıl karşıladınız? Örnek
verebilir misiniz?" "Kadın olarak yönetici pozisyonunda olmanız ile ilgili tepkilerle baş etme stratejileriniz
nelerdi?" biçimindedir.
Araştırma kapsamında hazırlanan nitel sorular 12 kadın idareciye yöneltilmiş, veriler 2015-2016 eğitim
öğretim yılı Nisan ayında katılımcılarla yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Belirlenen idareciler ile yüz
yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler hakkında katılımcılara bilgi verilmiş daha sonra katılımcılardan
randevu alınıp, randevu saatinde okullara gidilerek idarecilerin odalarında görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmelerde yapılan konuşmalar, idarecilerden izin alınarak görüşme formlarına kaydedilmiştir.
Görüşmeler ortalama 40 dakika ila 65 dakika arası sürmüştür. Görüşmeler ziyaretçiler, diğer idari personel
ve gayri resmi işler nedeniyle zaman zaman kesintiye uğramıştır. İdareciler ile gerçekleştirilen
görüşmelerin toplam uzunluğu yaklaşık 500 dakikadır.
2.4.

Verilerin Analizi

Verilerinin yorumlanması sürecinde “bir söylemi anlamada ve yorumlamada, öznel etkenlerden kurtularak
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşma amacı” (Yıldırım ve Şimşek, 2006) olarak
tanımlanan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler satır satır okunmuş
temalar ve kategoriler oluşturulmuştur. Bu amaçla veriler farklı aşamalarda analiz edilmiştir. Analiz işlemi
sırası ile veriler kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların
tanımlanması ve yorumlanması biçimindedir. İlk aşamada katılımcıların verdiği cevaplar soru soru
okunmuş, her soruya bir kod verilip ve farklı bölümlerde yer alan veriler de benzer kodlarla düzenlenip
kodlama süreci tamamlanmıştır. Ortaya çıkan kodlardan yola çıkarak, verileri genel düzeyde açıklayabilen
ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temalar bulunmuştur. Bu kodlar ve temalar düzenlenerek
elde edilen bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. İçeriklerine göre gruplanan veriler daha sonra alt
gruplara ayrılmıştır. Veriler betimlenerek ve alıntılarla desteklenerek açıklanmıştır. Süreçte bir uzman
araştırmacı tarafından aynı süreç takip edilmiş ve ortaya çıkan ortak görüşler doğrultusunda kodlar ve
temalar kontrol edilmiştir. Bu kodlar ve temalar düzenlenerek elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulmuş ve bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak için sık sık doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Tablolarda verilen frekans değerleri, o soruya cevap verenlerin sayısı üzerinden hesaplanmıştır.
Katılımcılara (İ1, İ2, İ3, ... biçiminde) rumuzlar verilmiştir.
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2.5.

Çalışmanın Geçerlilik ve Güvenirliği

Bir ölçme aracında aranan temel nitelikler geçerlik ve güvenirliktir. Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız
ölçümlerindeki kararlılık; geçerlilik ise ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesidir (Karasar,
2000).
Çalışmada iç geçerlilik için, ayrıntılı bir alanyazın taraması yapılmış, ilgili dokümanlar incelenmiştir.
Öncelikle araştırmanın çalışma grubu dışındaki 2 kadın yönetici ile taslak görüşme formu yardımıyla
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler değerlendirilmiş, ayrıca eğitim yönetimi ve
denetimi alanında bir uzmanın görüşü de alınarak taslak görüşme formuna son hali verilmiştir.
Araştırmanın tüm aşamalarında mümkün olduğunca objektif olmaya dikkat edilmiştir. Ayrıca araştırma
sürecinde elde edilen tüm veriler, araştırmacıların dışında, başka bir araştırmacı tarafından değerlendirip,
ayrı ayrı kodlanmış ve tüm kodlamalar arasında genel anlamda görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmacıların
birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlığı “Görüş Birliği” ya da “Görüş Ayrılığı” şeklinde
işaretlemeler yapılarak belirlenmiştir.
Dış geçerlilik sonuçların genellenebilirliğine vurgu yapmaktayken, bu kavramın yerini nitel araştırmalarda
verilerin aktarılabilirliği almaktadır (Aktaş, 2014). Bu bağlamda, katılımcıların görüşme esnasında
söyledikleri bazı cümlelerden doğrudan alıntı yapılarak zengin betimleme ve alıntılar yapılmaya
çalışılmıştır. Güvenirlik açısından bakıldığında ise verilerin tutarlılığını arttırmak için, asıl görüşmelerden
önce pilot çalışma yapılarak hem görüşmede kullanılacak sorular, hem de görüşme sürecinde yaşananlar
gözden geçirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcıların söyledikleri görüşler
değiştirilmeden yazıya aktarılmıştır. Kodlama çalışması, önce araştırmacılar tarafından bağımsız yapılmış,
sonra bir araya gelinerek, kodların son şekline karar verilmiştir. Kodlama ve temalarda ortak görüş
birliğinde güvenirliği sağlamak için Güvenirlik=Görüş birliği(/Görüş Ayrılığı+Görüş Birliği) x 100”
formülü ile hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Elde edilen uyuşum yüzdesi % 83 (uyuşum
yüzdesi|>.70) olması görüşlerin uyum gösterdiğini ortaya çıkarmıştır, ayrıca uyuşmayan görüşler tekrar
incelenerek veriler analiz edilmiştir.

3.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırma bulguları, okul yöneticisi kadınların karşılaştığı olumsuz tepkiler, okul yöneticisi
kadınların karşılaştığı olumlu tepkiler ve okul yöneticisi kadınların karşılaştığı eleştiriler ile baş etme
stratejileri olmak üzere üç başlık altında sunulmuştur. Okul yöneticisi kadınlara yönelik olumlu görüşler 2
tema 6 kategoride; olumsuz görüşler 3 tema 14 kategoride; eleştirilerle baş etme stratejileri 3 tema 11
kategoride toplanmıştır.
3.1.

Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştığı Olumsuz Tepkiler

Bu bölümde, okul yöneticisi kadınların karşılaştığı olumsuz tepkilere yer verilmiştir. Okul yöneticisi
kadınların karşılaştığı olumsuz tepkiler 3 tema (zaman, iş yükü, cinsiyet) ve 14 kategori altında Tablo 3'de
sunulmuştur.
Kadın yöneticilerin karşılaştıkları olumsuz eleştiriler; “idareciliğin yorucu olması, yapılmaması gereken bir
iş olarak görülmesi, sorumluluğunun fazla olması, idari işlerin çok olması, çalışma saatlerinin fazla olması,
aileye ayıracak zamanın azalması, ev işlerine ayıracak zamanın azalması, kişinin kendine ayıracağı
zamanın azalması, tatil zamanın azalması, kadınlar için öğretmenliğin idarecilikten daha uygun görülmesi,
MEM yöneticilerinin olumsuz bakış açısı, daha fazla kişiyle muhatap olmanın uygun görülmemesi,
kadınların ön planda yer almasının uygun görülmemesi, erkek idarecilerin olumsuz bakış açısı” olarak
belirtilmiştir.
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Tablo 3. Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştığı Olumsuz Tepkiler
Temalar

İş yükü

Zaman

Cinsiyetçilik

Kategoriler

f

İdareciliğin yorucu olması

19

İdareciliğin yapılmaması gereken bir iş olarak
görülmesi

8

İdareciliğin sorumluluğunun fazla olması

8

Çalışma saatlerinin fazla olması

16

Aileye ayıracak zamanın azalması

4

Ev işlerine ayıracak zamanın azalması

2

Kişinin kendine ayıracağı zamanın azalması

2

Tatil zamanın azalması

1

Kadınlar için öğretmenliğin idarecilikten daha
uygun görülmesi

16

MEM yöneticilerinin olumsuz bakış açısı

3

Daha fazla kişiyle muhatap olmanın uygun
görülmemesi

2

Kadınların ön planda yer almasının uygun
görülmemesi

1
Toplam

82

İdareciler temalar arasında en çok iş yükü teması altındaki kategorilere vurgu yapmış olup (f:35), bu tema
altında en çok vurgulanan kategori ise “idareciliğin yorucu olması” kategorisi olmuştur (f:19).
Katılımcıların en çok iş yükü teması üzerinde yoğunlaşmış olması idareciliğin yorucu olduğuna vurgu
yapılmış olduğunu göstermektedir. Aynı temada yer alan "idareciliğin yapılmaması gereken bir iş olarak
görülmesi" (f:8), "idareciliğin sorumluluğunun fazla olması" (f:8) kategorilerinin tekrarlanma sıklığının
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Toplumun, idareciliğin yorucu, sorumluluğunun fazla olması,
idarecilerin işlerinin çok olması gibi faktörler nedeniyle kadınların idarecilik yapmasının uygun olmadığı
görüşünde olduğu ileri sürülebilir. Konuyla ilgili olarak katılımcı görüşlerinin bazıları kendi ifadeleri ile
şöyle belirtilmiştir:
"Olumsuz tepki çok vallahi, herkes mesai saatlerinin uzun olması, hafta sonun okulda geçmesi, okulun tüm
velileri ile esnafla, öğretmenlerle, personelle, boyacıyla, tamirciyle herkesle uğraştığım için yorulduğumu,
sorumluluğun fazla olduğunu düşünüyorlar." İ5
"Eşim sosyal hizmetlerde idareci. Bana idarecilik zor, insanlarla uğraşmak zor, uğraşacağın insan sayısı
artacak dedi. İşin bütün zorluklarını anlattı." İ8
"…idareciliğin zor olduğunu, bütün gün okulda olman gerekiyor, sorumluluğu çok fazla, herkesi memnun
edemezsin, personelle uğraşmak zor dediler." İ11
Kadın idarecilerin karşılaştığı olumsuz tepki temalarından bir diğeri zaman (f:24) dır. Zaman teması altında
en çok tekrar eden kategoriler ise "çalışma saatlerinin fazla olması" (f:15), "aileye ayıracak zamanının
azalması" (f:4) - kategorileridir. Bunların yanında, "ev işlerine ayıracak zamanın azalması" (f:2), "kişinin
kendine ayıracağı zamanın azalması" (f:2), "tatil zamanın azalması" (f:1) kategorilerinin de oluştuğu
görülmektedir. İdareciliğin mesai saatlerinin uzun olması ve bu nedenle kişinin ailesine, evine - ve kendine
ayıracağı zaman diliminde azalma olacağı fikrinin-kadınların yöneticilik yapmasının uygun görülmediği
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biçiminde ortaya koyulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, aşağıda bazı katılımcıların dile getirdiği
görüşlere yer verilmiştir.
"Müdür yardımcılığına başvuracağım gün okuluma beni almaya geldi, milli eğitime evrak götürecektik. Bir
öğretmen arkadaş 'bak hocam Mehmet Akif Beye (okulumuzun müd.yrd.) herkes gittikten sonra burada tek
kalıyor, tek başına burada okulu bekliyor, sende öyle koca okulda tek kalacaksın, ne yapacaksın 5'e kadar
okulda' dedi."İ7
"Annem ve abim zamanımın çoğunluğunun okulda geçeceğini, kendime ayıracak vaktimin olmayacağını,
yaz tatilinin olmayacağı, tüm okulun sorumluluğunun omuzlarımda olacağını, herkesle sen muhatap
olacaksın dediler." İ4
"En başından beri eşim en büyük destekçim ama idareci olmadan önce beni uyardı. .' 8-5 çalışacaksın, ne
gereği var, 3 gün dersine gir 2 gün evinde otur, boşuna kendini yorma' dedi. İ9
Kadın idarecilerin karşılaştıkları olumsuz tepkilerden bir diğeri cinsiyetçiliktir (f:22). Bu temada en çok
tekrar eden kategoriler ise "kadınlar için öğretmenliğin idarecilikten daha uygun görülmesi" (f:16), "MEM
yöneticilerinin olumsuz bakış açısı" (f:3), "daha fazla kişiyle muhatap olmanın uygun görülmemesi" (f:2),
"kadınların ön planda yer almasının uygun görülmemesi” (f:1) olmuştur. Katılımcı görüşlerinden yola
çıkarak cinsiyetçilik teması kategorileri incelendiğinde, kadınlar için öğretmenlik mesleğinin idarecilik
mesleğinden daha uygun görüldüğü biçiminde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu durumu örnekleyen alıntılara
aşağıda yer verilmiştir.
"Annem babam idareci olmama hiç sıcak bakmadılar. Çok yorulacağımı, bütün gün okul bekleyeceğimi,
yorulacağımı, boş vaktimin kalmayacağını, çocuklarıma vakit ayıramayacağımı, öğretmenliğin kadına
daha uygun bir meslek olduğunu, yarım gün iş dururken bütün gün işi ne yapacağım gibi şeyler söylediler.
Benim ailem biraz mutaassıp kadınların bu kadar ön planda olmasının pek de iyi olmadığını düşündüler ve
bana da yansıttılar. Onlara göre çalışacaksam en iyi ve uygun meslek öğretmenlik. Bırakmamı söylediler
her fırsatta da söylüyorlar." İ3
" Kadınsın yarım gün sınıfına gir çık, bırak erkekler idareci olsun gibi şeyler söylediler." İ4
3.2.

Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştığı Olumlu Tepkiler

Okul yöneticisi kadınların karşılaştığı olumlu tepkiler 2 tema (iletişim, destek olma) ve 6 kategori altında
Tablo 4'te sunulmuştur.
Tablo 4. Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştığı Olumlu Tepkiler
Temalar
İletişim

Destek olma

Kategoriler

f

Velilerin rahat iletişim kurabilmesi

5

Kadın öğretmenlerin rahat iletişim kurabilmesi

5

Öğrencilerin daha rahat iletişim kurabilmesi

4

Eş ve çocukların desteği

5

Anne- baba desteği

5

Arkadaşların desteği

3
Toplam

27

Kadın idarecilerin karşılaştıkları olumlu tepkiler “öğrencilerin daha rahat iletişim kurabilmesi, kadın
öğretmenlerin rahat iletişim kurabilmesi, velilerin rahat iletişim kurabilmesi, eş ve çocukların desteği,
anne- baba desteği ve arkadaşların desteği” kategorilerinde ortaya çıkmıştır.
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Kadın idarecilerin aldığı olumlu tepkilerden en sık karşılaşılanın iletişim teması (f:14) olduğu
görülmektedir. İletişim teması altında- en sık tekrar edilenler ise “velilerin rahat iletişim kurabilmesi (f:5)
ve kadın öğretmenlerin rahat iletişim kurabilmesi (f:5) kategorileridir - İdarecinin de kadın olması
durumunda, okulda yer alan hemcinslerinin iletişim rahatlığının arttığı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra,
karşılaşılan olumlu tepkilere ilişkin bir diğer tema destek olma (f:13)'dır. Bu tema altında eş ve çocukların
desteği (f:5), anne-baba desteği (f:5) ve arkadaşların desteği (f:3) kategorileri de dikkat çekmektedir.
Karşılaşılan olumlu tepkilerin çoğunlukla okulla iletişimi olan veli, öğrenci ve öğretmenlerden
kaynaklandığı görülmektedir.
"Okul yöneticisi olduğum andan itibaren hem okuldaki öğretmenler ve öğrenciler hem de tanıdıklarımdan
birçok yorum aldım. Özellikle okulumuzdaki kız öğrenciler ve bayan öğretmenler kendileri adına
sevindiklerini dile getirdiler. Bazı konularda erkek okul yöneticileri ile rahat iletişim kuramadıklarını
çekindiklerini ifade ettiler. Okul yöneticilerinden birinin bayan olması okulda görev yapan bayan
öğretmenlerin okul yönetimi ile daha samimi iletişim kurmasını sağladığını ifade ettiler." İ12
"Okul idarecilerinden birinin kadın olmasının daha rahat iletişim kurmalarını sağladığını söyleyenler
oluyor." İ6
"Nişanlım her zaman yanındayım senin bu işi yapacağından eminim dedi" İ4
"Eşim en başından beri idareci olmam konusunda bana destek oldu. Görev dağılımı yaptık hatta evde
ütüyü yemeği eşim yapar. Çocukları büyütürken de kayınvalidem le yaşadığım için çocuklarla da o
ilgilendi ailemden hep destek gördüm." İ10
3.3.

Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştıkları Eleştiriler İle Baş Etme Stratejileri

Okul yöneticisi kadınların karşılaştığı eleştiriler ile baş etme stratejisi 3 tema (savunmacı, önlemsel,
tepkisel) ve 11 kategori altında Tablo 5'te sunulmuştur.
Tablo 5. Okul Yöneticisi Kadınların Karşılaştıkları Eleştiriler İle Baş Etme Stratejileri
Temalar
Savunmacı

Önlemsel

Tepkisel

Kategoriler

f

Olumsuz eleştirileri dikkate almama

9

İdarecilikte yaşanan sorunları gizleme

2

Olumsuz eleştirilere fırsat vermeme

2

İdarecilikte hata yapmamak için dikkatli çalışma

5

Ailenin ve güvenilen insanların uyarılarını
dinleme

2

Kadın idareci olarak kendini ispatlamak için çok
çalışma

3

Eleştiriler sonrası kendini sorgulama

2

İdarecilik ile ilgili kitaplar okuma

1

İdareciliğe devam etme konusunda kararlı
davranma

4

İdarecilikten istifa etme

2
Toplam

32

Kadın idarecilerin eleştiriler ile baş etme stratejileri “olumsuz eleştirileri dikkate almama, idarecilikte
yaşanan sorunları gizleme, olumsuz eleştirilere fırsat vermeme, idarecilikte hata yapmamak için dikkatli
çalışma, ailenin ve güvenilen insanların uyarılarını dinleme, kadın idareci olarak kendini ispatlamak için
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çok çalışma, eleştiriler sonrası kendini sorgulama, idarecilik ile ilgili kitaplar okuma, idareciliğe devam
etmede kararlı davranma, idarecilikten istifa etme” biçiminde belirtilmiştir.
Kadın idarecilerin karşılaştığı eleştiriler ile baş etme stratejilerinden Savunmacı teması (f:13) altındaki
kategorilere vurgu yapılmış olup, bu tema altında en çok vurgulanan kategori ise “olumsuz eleştirileri
dikkate almama“ (f:9) kategorisi olmuştur. İdarecilerin olumsuz eleştirilerle baş etme stratejisinin öncelikli
olarak olumsuz eleştirileri görmezden gelmek olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili olarak katılımcı
görüşlerinin bazıları kendi ifadeleri ile şöyle belirtilmiştir:
"Yakın çevremin uyarı ve ikazlarını dikkate alıyorum, onun dışındaki insanların söylediklerini dikkate
almıyorum. Duymazlıktan geliyorum. Herkesin söylediğine kulak asmıyorum." İ1
"Olumsuz tepkiler idarecilikte daha iyi olmakla ilgili olsaydı dikkate alırdım. Ama kadınların bu işi
yapamayacağı gibi imaları dikkate almıyorum. Kitaplar okudum." İ4
İdarecilerin eleştiriler ile baş etme stratejilerinden Önlemsel teması (f:13) altında yer alan kategorilerden
"İdarecilikte hata yapmamak için dikkatli çalışma” (f:5), “ailenin ve güvenilen insanların uyarılarını
dinleme” (f:2 ), “Kadın idareci olarak kendini ispatlamak için çok çalışma” (f:3), “Eleştiriler sonrası
kendini sorgulama” (f:2), “İdarecilik ile ilgili kitaplar okuma” (f:1) kategorilerine vurgu yapmış oldukları
görülmüştür. Ayrıca, kadın idarecilerin Tepkisel teması (f:6) altında yer alan kategorilerden “İdareciliğe
devam etme konusunda kararlı davranma” (f:4) ve “İdarecilikten istifa etme” (f:2) başlıklarının dile
getirildiği ortaya çıkmıştır.
"Olumsuz tepkilere karşı net, kararlı davrandım. Vazgeçmeyeceğimi belli ettim. Okulda olumsuzluk
yaşadıysam belli etmedim ama olumlu şeyleri yansıttım." İ3
"Olumsuz şeyler söyleyenlerle aynı tarafta olmuyorum, yerimde mutluyum rahatım diyorum, zorlandığımı
belli etmiyorum, dik duruyorum. Eşim bırak uğraşma dediğinde zamanında yüksek lisans yapacaktım ne
yapacaksın boş ver dedin zamanında seni bir kere dinledim bir daha dinlemeyeceği kariyerime engel
olamayacaksın dedim." İ7
"Milli eğitim beni şu anki okuluma idareci olarak vermek istedi, bu okulun müdür vekili bayan olduğum
için görevlendirilmemi istemedi, zorluk çıkardı. Milli eğitimdeki yetkililere 'bayan müdür yardımcısı
vermeyin geç gelecek, sürekli izin alacak, mazereti çok olur, bayan iş bilmeyecek burada işler nasıl
yürüyecek' demiş... Bende kendimi ispatlamak için çok çalıştı, çok çaba harcadım. Müdür beyin istediği
işleri hiç aksatmadan yaptım. Okul imkânsızlıklar içindeydi, milli eğitim ile olan diyaloglarımla dolap,
masa, sandalye, boya okulun her ihtiyacını karşıladım, okulu baştan donattım. Velilerle iletişimi artırdım.
Öğrenciler ile iletişimi artırdım... Müdür vekilinin takdirini kazandım." İ5

4.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Yaşamın her döneminde ve toplumun her kesiminde, kadınlar hayatın her alanındaki yükü omuzlamışlardır.
Çoğu zaman, kadınların hayatları boyunca yaptıkları katkılar erkekler ile aynı ölçüde değerlendirilmemiş
ve kadınlar ikinci planda kalmışlardır. Kadınların daha düşük statülü işlerde çalışmaları nispeten daha
doğal karşılanırken, yöneticilik gibi yüksek güç, prestij ve statü sağlayan mesleklere girişleri ve bu
mesleklerde yükselmeleri oldukça zor olmuştur. Kadınların eğitim kurumlarında liderlik yapmaya karar
verme, başlama ve sürdürmeleri için de çokça çaba ile sürebilmektedir. Kadınların yöneticilik sürecinde
karşılaştıkları olumlu ve olumsuz eleştiriler ve bunlarla baş etme stratejileri araştırmanın ana fikrini
oluşturmaktadır.
Eğitim kurumlarında kadın yöneticiler ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bulgulardan ilki kadınların
idareci olmasının toplum ve yakın çevreleri tarafından çoğu zaman tercih edilen bir durum olmadığıdır.
Kadınların cinsiyet rollerine ilişkin görevlerinin olması, idareciliğin mesai saatlerinin daha uzun olması, iş
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yükünün fazla olması, dolayısı ile aileye ayıracak zamanın azalması gibi başlıca nedenlerle kadınların
idarecilik yapmasının tercih edilmediği görülmüştür. İnandı, Özkan, Peker, & Atik'in (2009) çalışmalarında
kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre ailevi nedenler ile kariyer yapmaları önünde daha fazla engel
olduğunu ifade etmektedirler. Bunun nedeni olarak, günümüz toplumlarında kadınların öncelikli
görevlerinin annelik, ev hanımlığı ve eş olarak nitelenmesi; kariyer geliştirme faaliyetlerinin ise daha çok
erkek işi olarak algılanması gösterilebilir. Usluer'e (2000) göre, kariyer ve üst düzey işlerde görev alma
sürecinde uzun çalışma saatlerinin olması ve eve iş getirme durumlarının varlığı, kadınların çocuk bakımı
ve ev işleri gibi öncelikli görevlerini yerine getirmelerine ilişkin beklentileri olumsuz etkilemekte ve
kadınların yöneticiliğe ilişkin görevlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum kadınların bu görevlerini
gerçekleştirmelerine görece daha çok olanak sağlayan (çalışma saatleri açısından) öğretmenlik mesleğinin
geleneksel olarak kadın işi olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Koyuncu'nun (2011) yaptığı araştırmaya
göre ise kadınların öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerine bakıldığında, kadın öğretmenlerin en çok
öğretmenliği sevmeleri ve ailelerinin teşvik etmesi nedeniyle mesleklerini tercih ettikleri görülmektedir.
Ailelerin mesleki yönlendirmelerinde “öğretmenlik mesleğinin kadınlar için ideal meslek” olarak
görülmesinin önemi vurgulanmaktadır. Sağlam ve Bostancı'ya (2012) göre, kadın mesleki ve sosyal
düzeylerdeki sorumluluklarına yönetim görevini de eklediğinde sorumluluklarını daha da arttırmış
olacaktır. Bu nedenle kadınların yönetim görevini kendilerinin de istemediği görülmektedir. Can (2008)
kadın yöneticilerin az olmasının nedeni olarak tam gün çalışmanın zorluğunu ifade etmiştir. Türk aile
yapısında genelde evdeki işlerin kadının sorumluluğunda yürütülmesi, fazla mesai gerektiren işlere
kadınların yönelmelerini güçleştirmektedir. Gökalp (2008) tarafından yapılan araştırma sonuçları da, evlilik
ve çocukların, kadının çalışması ve kariyeri konusunda en büyük engel olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca
kariyer ve aile rolleri arasında uyuşmazlığa yol açan toplumsal ve kültürel faktörler, pek çok yerde
kadınların mesleki ilerlemesini engelleyen etmenler olarak görülmektedir.
Araştırmaya katılan kadın idarecilerden elde edilen veriler sonucunda, kadın idarecilerin karşılaştıkları
olumlu tepkilerin okulda görev yapan kadın öğretmenlerden ve okul öğrencileri tarafından geldiği
görülmektedir. Negiz ve Yemen'in yaptığı araştırma bulgularına (2011) göre, genel olarak araştırma evreni
için, çalışanların kadın yöneticiden memnuniyet duymalarına ilişkin sonucun kadınlar yönünde olumlu
olduğu görülürken, erkekler açısından olumsuz olduğu saptanmıştır. Özkan’ın (2006) yaptığı araştırma,
kadınların yönetici pozisyonuna gelmeleri, cinsiyetçilik, kadın yöneticilere ilişkin tutumlar ve cinsiyet
farklılıkları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma sonuçları, erkek katılımcıların kadın yöneticilere
ilişkin olumsuz tutumlarının, kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Gökalp
(2008) ise, çalışanlarla etkin iletişim kurmak iş yaşamındaki sorunlara ilgi göstermek, başkalarının
duygularını anlayabilmek gibi davranışların kadın yöneticilerin avantajları olarak değerlendirilebileceğini
vurgulamıştır. Çalık, Koşar ve Dağlı ’ya (2012) göre, kadın öğretmenlerin kadın yöneticilerin görev, rol
davranışlarına ilişkin tutumları, erkek öğretmenlerden daha olumludur. Kadın yöneticilerin “ilişkisel rol
davranışları” boyutu cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmaktadır. Kadın öğretmenler
genel olarak kadın yöneticilere yönelik olumlu tutumlara sahiptir. Çelikten ve Yeni (2004), kadın
yöneticilerin daha esnek ve demokratik tavırlar gösterebildiklerini, işlerinde daha düzenli, titiz, ölçülü ve
ciddi olabildiklerini ifade etmişlerdir. Karcı’nın (2012) yaptığı araştırmada cinsiyet açısından iletişim
kurabilme boyutuna ilişkin ifadeler incelendiğinde, cinsiyetler arasında farklılık olmamasına karşın; kadın
erkek karşılaştırmasına gidildiğinde, kadın yöneticilerin etkin bir iletişim gerçekleştirmede daha başarılı
oldukları sonucu görülmektedir. Buna göre, kadın yöneticiler diğer yöneticilere ve ilgililere sorunlar
hakkında bilgi verilmesi, astların kendileri hakkındaki düşüncelerini aktarmalarına olanak sağlanması, vb.
gibi davranışları erkek yöneticilere kıyasla daha fazla göstermektedirler.
Yapılan çalışmada katılımcıların yönetici olma sürecinde olumlu ve olumsuz birçok eleştiri ile
karşılaştıkları ve kadın yöneticilerin karşılaştıkları olumsuz eleştiriler ile baş etmek için kişisel yollar
seçtikleri görülmüştür. Katılımcıların olumsuz eleştirileri genel olarak dikkate almama, hata yapmamak

Curr Res Educ (2017), 3(1)

12

Kadın Okul Yöneticileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

için dikkatli çalışma, idarecilikte yaşanan sorunları gizleme, ailenin ve güvendiği insanların uyarılarını
dikkate alma yollarını seçtikleri görülmüştür. Mizrahi ve Aracı (2010), kadın yöneticilerin kariyerlerinde
karşılaştıkları engellerle baş etmeleri için öncelikle kararlı, tutarlı ve hırslı olmak zorunda oldukları
yönünde görüş belirtmişlerdir. Ev yaşamıyla iş yaşamını birbirine karıştırılmamalı; kariyer yolunda
ilerlerken toplum baskılarından arınarak kararlarını kendileri verebilmelidirler. Bu bağlamda, amaç odaklı
davranmak ve potansiyellerini gerçekleştirmek için mücadele etmek gerektiği ileri sürülebilir. Araştırmanın
sonuçlarına dayalı olarak, okullarda yönetici olarak görev yapan kadınların mesai saatleri ile ilgili
olumsuzluk yaşadıkları ifade edilmiştir. Eğitim kurumlarında mesai saatleri tekrar gözden geçirilerek bu
konuda iyileştirme yoluna gidilebilir. Göreve yeni başlayan kadın idareciler için aday öğretmenlere
uygulanan programa benzer bir adaylık programı hazırlanabilir ve bir danışman (mentör) tayin edilebilir.
Kadın yöneticilere düzenli aralıklar ile liderlik seminerleri verilebilir.
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In the present study, it has been investigated whether parental attachment predicts academic selfefficacy and it’s sub-dimensions which are ‘cognitive application’, ‘social status’, and ‘technical
skills. Parental alienation, communication with trust factors and gender variable has also been
examined. Participants of this study has been randomly selected from a private university, 64 of
them being female, and 85 male, a total of 149 university students. “Inventory Short Form of
Attachment to Parents and Friends” and “Academic Self-Efficacy Skill” has been used in the study.
In the data analysis, t-test, correlation, and multiple regressions were carried out. It has been found
out that female participants have a higher academic self-efficacy than male participants. Results
show that, alienation to mother and gender predicted academic self-efficacy; and also alienation to
mother, communication with father and gender predicted cognitive application.
Keywords: Attachment, Academic Self-Efficacy, Cognitive Application, Social Status, Technical
Skills, University Students.
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Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin anne ve babalarından algıladıkları bağlanmanın
akademik öz yeterliliğin alt boyutları olan bilişsel uygulama, sosyal statü ve teknik becerilerin
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yordayıcısı olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini üniversiteye devam eden 64’ü kız, 85’i
erkek 149 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” ile “Ebeveyn
ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu” kullanılmıştır. İstatistiksel veriler, t-testi, korelasyon ve
çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek akademik öz
yeterliğe sahip olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları, cinsiyet değişkeni ile anneden algılanan
yabancılaşmanın akademik öz yeterliliği yordadığı; buna ek olarak anneden algılanan yabancılaşma, baba
ile iletişim ve cinsiyet değişkeninin bilişsel uygulamayı yordadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Akademik Öz Yeterlik, Bilişsel Uygulama, Sosyal Statü, Teknik Beceri.

1.

Introduction

Although, in 1800, Sigmund Freud received negative comments regarding the Psychoanalytical approach,
the importance of the childhood life has been emphasized by the Cognitive and Humanitarian approaches
(Burger, 2006). Bowlby and Ainsworth, among the psychodynamic theorists, developed the Attachment
Theory provides an approach in order to explain relationship between primary care giver and a child in the
course of a child’s development (Bowlby, 1988). It is stated that the desire of looking for a close
relationship and establishing a close relationship is an evolutionary behaviour system (Bowlby, 1960). The
behavioural system allows the protection of close relationship while serving for the adaptation of the child
to the surrounding (Bowlby, 1980). It has been stated that the role of the father is significant in the
individualization of the child while the intense emotional link established with the attachment figure or the
mother contributes to the social development of the child (Güneş, 2015). It is also reported that the
relationship established with the father is of great importance for the life of individual (Kuzucu, 2011).
Williams and Kelly (2005) highlighted the effect of Attachment to the father for the development of the
character. Nugent (1991) emphasized the role of the father in the child’s development and reported that it
highly contribute to the cognitive development of the child in particular. A positive relationship exist
between the attachment to mother and father (Van Ijendoorn & Wolff, 1997). In this direction, the
attachment to both mother and father affects the life of individual as well as playing an essential role in the
development of the child, with the important role belonging to mother or the person providing the primary
care.
An internalized organization of attachment behavioral system in relation with a primary care giver was a
special attention to the representational dimension of attachment (Bolwby, 1973). These cognitive
representations are named as an Internal Working Model of Attachment. This model contains positive or
negative schema structures about self, the other and the nature of relationship. “Self, the other and the
nature of relationship” schemas with the sensibility of the attachment figure to the needs of child, the
reaction given to the child, to give a high quality reaction when the child needs, to approve and dignity, and
to let child to discover his or her environment (Ainsworth, 1963). The attachment figure with the bonding
for living belief, expectations and the behavioural strategies interiorise the relationship between new
interpersonal qualifications identifications in the childhood (Kesebir, Kavzoğlu & Üstündağ, 2011;
Bowlby, 1973). With the adolescence period has been come dependency to the parents become lower and
the friendships and who is in a romantic relationship into prominence with the regards (Hazan & Zeifman,
1999) but the necessity to parents have been protected the healthy improvement (Allen & Miga, 2010). The
attachment theory, the relation has been expounded that the founded relation is affected the child’s social,
emotional and cognitive improvement continued years (Bowlby, 2012).
Individuals with high attachment anxiety were likely to fear rejection, to hold negative working models of
the self (Pietromonaco & Barrett, 2000). The relation between the child and parents has been characterized
in a very critical place for development in the first social gain and the development of self-esteem (Wolfe
& Betz, 2004). Self-esteem can be defined as the belief of the individual regarding what can be done under

Curr Res Educ (2017), 3(1)

16

Attaching Parents as a Predictor of
Academic Self-Efficacy Beliefs of University Students
different conditions by using the abilities (Aksoy, 2014). Individuals develop self-esteem belief for the
coping skills based on their lifelong experience (Bandura, 1977). Academic self-esteem has been explained
as the belief of completion the work successfully by the student (Schunk & Pajares, 2009; Chu & Choi,
2005). Chemers, Hu and Garcia (2001) stated that academic self-esteem has been defined as selfconfidence of student’s in the academic study subjects. Towards learning has been accepted academic selfesteem component in an effective use of cognitive strategy, managing the environment and time in a
positive way and to have the organizational ability in nature self-performance (Chemers, Hu & Garcia,
2001). The other definition has been made by the self-belief on the success of individual in academic
subjects (Durdukoca, 2010). It has been indicated that the academic self-esteem is the most important
affective element affecting the academic success among many factors (Ekici, 2012). The one gender is
known to be among the factors affecting the academic self-esteem. When the literature review is
performed, it has been observed that the findings about the gender variable. Akbay and Gizir (2010) state
that the male students participated in the study have a higher level of academic self-esteem than female
students. Similarly, in another study, the academic self-esteem classroom teacher candidate university
student has been compared in terms of gender and it has been found out male students have higher selfesteem than female students (Durdukoca, 2010). In a conducted meta-analysis research, it is stated that
academic self-efficacy in terms of gender variable significant difference between 19-22 years old groups.
In the same research, when all the researches are analyzed, boys have more academic self-efficacy than
girls; the perception of girls’ language self-efficacy from boys, boys’ mathematics, computer, and social
science perception is higher than girls (Huang, 2013). The other extent of related with self-efficacy is stated
with family support (Peterson, 2014). In a study where the relation of self-efficacy belief with attachment is
researched, it has been found that the communication as one of the sub-dimension of attachment that
female students perceive from their mother predict self-efficacy belief in a positive way (Mao, 2012).
Similarly, in a study conducted by Lin (2004), it has been mentioned that the relationship formed with the
same gender parents predicts the professional self-efficacy. In another study, gender and attachment to
father relation to social self-efficacy (Coleman, 2003). It has been reported that both academic and
professional self-efficacy beliefs of the university students perceiving secure attachment is high (Wright,
Perrone-McGovern, Boo & White, 2014).
When the literature is analysed, it has been observed that various variables related to attachment were
studied but the number of the studies regarding the academic self-efficacy is limited. It is thought that the
analysis of academic self-efficacy of university students will help the study fields of psychological
supervisors providing services at the university. The main aim of the study is to explain the relationship
between the attachment patterns of university students qualified as late adolescence to parents and the
academic self-efficacy. Answers have been intended to given to the following questions in line with this
aim:
1. Are there differences between parental attachment and academic self-efficacy?
2. Is there any relation among parental trust, communication and alienation with academic selfefficacy and cognitive implementation, social statue and technical skill sub-dimensions?
3. Is attachment to parent one of predicted of academic self-efficacy?
4. Are parental trust, communication and alienation with academic self-efficacy and cognitive
implementation, social statue and technical skill one of predicted sub-dimension?
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2.

Method

2.1.

Research Model

Research is a descriptive study to explain the relationship between parental attachment patterns and
academic self-efficacy of university students.
2.2.

Participants

The sample of this research is formed by a total 149 student studying at a private university in Turkish
Republic of Northern Cyprus (TRNC). The research is joined by 64 female and 85 male, in total 149
university students. The average age of female is 21.48 and male average age is 22.39. Students were
informed about the aim of study before collecting data and voluntary students were taken into the scope of
the study.
2.3.

Data Collection Tools

2.3.1. Short form of Inventory Parent and Peer Attachment (IPPA)
Short Form of Inventory of Parent and Peer Attachment was improved by Raja, McGee and Stanton (1992)
and it was evaluated regarding attachment to mother and father. Sample conformity for Turkish was made
by Kumru (2002) and later on in many study it was renewed. In the study survey is used the short form of
PFAS psychometric features on university students reveal by Günaydın, Selçuk, Sümer and Uysal (2005).
Each of them is formed of trust, communication and alienation sub-dimension. In a study conducted with
university students Cronbach alpha reliability is valued 0.88 for mother form, 0.90 for father form, retest
test is valued reliability 0.88 for mother form, 0.87 for father form (Günaydın, Selçuk, Sümer and Uysal,
2005).
2.3.2. Academic Self-efficacy Scale
The study to adapt the scale developed by Owen and Froman (1988). The scale was adapted into Turkish
and reliability and validity studies were conduct by Ekici (2012). Similar to the original form, Turkish form
has 33 items. The scale has been reported to be formed of 3 sub-dimensions, which are social status,
cognitive application and technical skills. Internal consistency coefficient of the scale was found as .86,
according to item-total correlation and the 27% lower-upper group comparisons results, it has been stated
that the item distinctiveness of the scale is was sufficient. In validity and reliability study results show that
Cronbach alpha reliability is .82 for cognitive application dimension, .90 for technical skills dimension and
.88 for social statues on university students (Ekinci, 2012).
2.4.

Process

Participants were given the Demographic Information Form, Adult and Friend Attachment Inventory Short
Form and Academic Self-Efficacy Scale at the same time. In analysing the data, independent sample t-test,
Pearson moment correlation and multiple regression analysis were used.

3.

Results

With regards to the aim of the research, t-test has been conducted in order to evaluate whether the academic
self-efficacy and the sub-dimensions of cognitive application, social status and technical skills differ in
terms of gender. Secondly, the relationship among all variables has been analyzed and then multiple
regression analysis has been implemented.
The difference between the gender variable and the academic self-efficacy as well as other dependent
variables were given in Table 1.
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Tablo 1. T-test Results according to Gender
Gender
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male

Dependent Variables
Academic Self-efficacy
Cognitive Application
Social Status
Technical Skills

N
64
85
64
85
64
85
64
85

Average
113.17
105.67
69.08
62.33
31.03
30.50
13.06
12.83

SH
17.16
16.93
10.99
10.30
5.48
6.64
3.07
2.71

T
2.662***
3.845***
0,515
0.478

***

p<.001

A significant difference was observed between the gender variable, the academic self-efficacy and the
cognitive application sub-dimension (Table 1). It has been observed that the females who participated in
the research had higher self-efficacy and cognitive application scores compared to the males (t=2.662;
t=3.845, p<.001).
Table 2. Relationship between Variables
Academic selfefficacy
Gender
-.214**
Attachment to mother .198*
Trust to mother
.089
Communication with .255**
mother
Alienation to mother .241**
Attachment to father
.241**
Trust to father
.187*
Communication with .160
father
Alienation to father
.200*
*p<.05, **p<.01

Cognitive
application
-.302**
.216**
.120
.265**

Social status

Technical skills

-.042
.082
.009
.141*

-.039
.192*
.056
.222**

.280**
.239**
.180*
.164*

.127
.155
.133
.067

.220**
.205*
.152
.193*

.191*

.138

.175*

The relationship between the variables in the study are given in Table 2. It has been found out that gender,
attachment to parents, communication with mother, parental alienation and trust to father are correlated to
the academic self-efficacy and cognitive application sub-dimensions at a low level.
Table 3. Predictors of Academic Self-Efficacy
Β

T

-.173

-2.078*

Trust
Communication
Alienation

-.063
.015
.220

-.535
.142
2.115*

Trust
Communication
Alienation

-.032
.202
-.034

-.238
1.656
-.272

Variables
Variables together
Gender
Attachment to mother

R
.355

R2
.126

Adapted R2
.082

F
2.898***

Attachment to father

*

p<.05, ***p<.001
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Having the regression analysis results investigated (Table 3), it has been seen that gender is a predictor of
the academic self-efficacy when analysed together with attachment to mother and attachment to father
variables. It can be stated that the 13% of the variance of the academic self-efficacy has been explained
together with the gender, parental attachment and the sub-dimensions. When variables are separately
analysed, it has been found out that the academic self-efficacy is not a predictor of trust to mother,
communication with mother and attachment to father but gender and alienation from mother are predictors
of academic self-efficacy, β= -.173, t=-2.078; β= .220, t=2.115, p<.05.
Table 4. Predictors of Cognitive Application
Β

T

-.282

-3.487**

Trust
Communication
Alienation

.031
-.048
.218

.276
-.454
2.159*

Trust
Communication
Alienation
*
**
***
p<.05, p<.01, p<.001

-.096
.244
-.046

-.726
2.060*
-.382

Variables
Variables together
Gender
Attachment to
mother

R
.418

R2
.174

Adapted R2
.133

F
4.254***

Attachment to father

Having analysed Table 4, it has been observed that the cognitive application sub-dimension is a predictor
of the academic self-efficacy when analysed together with gender, attachment to mother and attachment to
father variables, R=.355, R2=.126, F(7,141)= 2.898, p<.001. It can be stated that the 13% of the variance of
the academic self-efficacy has been explained together with the gender, parental attachment and the subdimensions. When variables are separately analysed, it has been found out that the academic self-efficacy is
not a predictor of trust to mother, communication with mother and attachment to father but gender and
alienation from mother are predictors of academic self-efficacy, β= -.173, t=-2.078; β= .220, t=2.115,
p<.05.
It has been found that parental attachment and gender are the predictors of social status and technical skills,
which are the sub-dimensions of academic self-efficacy.

4.

Discussion

This study aims to investigate the prediction of academic self-efficacy with attachment to parents. Gender
is accepted to be related to the academic self-efficacy. Having the Turkish literature scanned, it is seen that
the male students have higher academic self-efficacy compared to the female students (Akbay & Gizir,
2010; Durdukoca, 2010). In the meta-analysis study conducted by Huang (2013), it is stated that the males
have higher academic self-efficacy compared to the females, females have higher language self-efficacy
compared to the males and males have higher mathematics, computing and social sciences self-efficacy
compared to the females (Huang, 2013). As a result of the conducted t-test, it has been found out that the
female participants have a significantly higher academic self-efficacy scores compared to the male
participants. It is thought that these results which are not consistent with the literature may be related to the
study group. The studies conducted in Turkey sustain that Turkey has a male dominated cultural structure
(Durdukoca, 2010). As the participants who came to Cyprus from Turkey for study purposes, it is
considered that they might have a more autonomous structure by becoming distant to their parents and thus
female participants had a higher academic self-efficacy than male participants. The findings obtained as a
result of the correlation analysis point out that gender and attachment to parents were related to the
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academic self-efficacy. Mao (2012) states that the communication as a sub-dimension of the attachment
perceived by female students from their mothers predicts the occupational self-efficacy belief positively. In
one study, the communication established with parents has been implied to be the predictor of occupational
self-efficacy (Lin, 2004); in another study, secure attachment has been stated to be the predictor of both
academic and occupational self-efficacy beliefs (Wright et al., 2014). Gender and alienation from mother
variables were found to be predictors of academic self-efficacy in the study. Predicting alienation from
mother is interpreted as pointing out to the development of the university students to become self-efficient.
With the puberty, it is known that the attachment to parents decrease, individuals become self-efficient
(Hazan & Zeifman, 1999) but the support and need required from parents are life-long (Allen & Miga,
2010). The established attachment to parents affect the cognitive development of individuals for years
(Bowlby, 2012).
The regression analysis of only the cognitive application sub-dimension of the academic self-efficacy has
been found significant and it has been concluded that the social status and technical skills sub-dimensions
cannot be predicted with attachment to parents. Alientation to mother and communication established with
father were found to be the predictors of the cognitive application sub-dimension. The established
relationship with father is declared to have a great importance in the life of individuals (Kuzucu, 2011).
Güneş (2015) highlights the effect of father in the individualisation of individuals while Williams and
Kelly (2005) highlight the effect of father in the development of character. Williams and Kelly (2005)
highlight the effect of attachment to father on the development of the character. In the study conducted by
Nugent (1991), the role of father in the child development has been highlighted and it has been stated that it
highly contributes particularly to the cognitive development of the child. As a result of the obtained
findings, it can be expressed that father has a significant place in the development of individual and in the
quality of the established relationship as mentioned in the literature. On the other hand, alienation from
mother is believed to allow gaining autonomy and to determine the place of academic self-efficacy in the
cognitive application of individuals.
The sample of that study, were students of the same university. Attachment lasts through all life-span, but
academic self-efficacy of students with different ages would be a valuable contribution to the field. In
psychological counselling, professionals who works with academic self-efficacy, can easy their work by
finding out information about university student’s attachment quality and academic self-efficacy. Further
research can be work with different variables such as peer attachment, perceived social support, class
grade, motivation, expectation of the conclusion.
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Bu çalışma, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı I.Dönem Merkezi Ortak Sınavı matematik alt testi
maddeleri için değişen madde fonksiyonunun(DMF), bireylerin görme engeli durumuna göre
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. DMF belirleme yöntemlerinden Mantel-Heanszel yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma, 583’ü hiçbir engel durumu olmayan, 282’si hafif düzeyde görme engeli
olan ve 152’si hiç görmeyen olmak üzere 1017 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Matematik alt
testini alan, hiç görmeyen ve hafif düzeyde görme engeli olan öğrencilerin tamamı çalışmaya dâhil
edilmiştir. Matematik alt testinde dört seçenekli çoktan seçmeli yirmi madde bulunmaktadır.
Verilerin tek boyutluluk varsayımını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek amacıyla tetrakorik
korelasyona dayalı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu 14 madde tek boyutlu bir yapıyı
temsil etmiştir. Araştırmanın sonucunda, Matematik alt testi; a) görme engeli olan ve olmayan
bireylere göre b) görme engeli olmayan ve hiç görmeyen bireylere göre c)görme engeli olmayan ve
hafif düzeyde görme engeli olan bireylere göre d) hiç görmeyen ve hafif düzeyde görme engeli
olan bireylere göre ihmal edilebilir düzeyde (A düzeyinde) DMF içerdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Değişen Madde Fonksiyonu, Mantel-Haenszel Yöntemi, Merkezi Ortak
Sınav, Görme Engeli.
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An Investigation of Differential Item Functioning According to the Visually Handicapped
Situation for the Central Joint Exam Math Subtest
Abstract
The aim of this study is to investigate differential item functioning (DIF) according to the visually
handicapped situation of the individual for the math subtest in 2015-2016 academic year 1st term Central
Joint Exam. Mantel-Haenszel (MH) method was used to determine the DIF. Study was carried out with
1017 students, including 583 without handicap; 282 with a low level of visually handicapped and 152 with
total visual handicapped. All students with a low level of visually handicapped and total visual handicapped
taking math subtest were included in this study. There are four choices in mathematics subtest 20 multiplechoice item. Tetrachoric correlation based on a factor analysis was performed in order to check that the
data satisfies the one-dimensional assumption. At the end of the factor analysis, 14 items represented a onedimensional structure. As a result of the research, math subtest a) according to individuals with visually
handicapped and without handicapped b) according to individuals with total visual handicapped and
without handicapped c) according to individuals with a low level of visually handicapped and without
handicapped d) according to individuals with total visual handicapped and a low level of visually
handicapped was found in ignorable level of DIF (A level).
Keywords: Differential Item Functioning, Mantel-Haenszel Method, Central Joint Exam, Visually
Handicapped.

1.

Giriş

Eğitim sisteminde farklı amaçlara yönelik çeşitli kararlar alınmaktadır. Değerlendirmenin bir sonucu olan
karar, isabetlilik anlamında; ölçme sonuçlarının, değişkenin (ölçülen özelliğin) gerçek değerini
yansıtmasına; ölçütün, değerlendirmenin amacına uygunluğuna ve karşılaştırma sırasındaki işlemlerin
doğruluğuna bağlıdır (Baykul, 1992). Ölçme sonuçlarının, ölçülen özelliğin gerçek değerini yansıtması,
geçerli ve güvenilir olması ile eş değer bir anlatımdır. Bu nedenle ölçme araçlarının geçerliği ve
güvenirliği, ölçmenin en az hatayla yapılması açısından önemlidir. Geçerlik, bir testin ölçmek istediği
değişkeni, başka değişkenlerle karıştırmadan ölçebilme derecesidir (Turgut ve Baykul, 2010). Bir başka
deyişle ölçme aracının amacına hizmet etme derecesidir.
Sonuçları doğrultusunda sıralama yapılarak alınan yerleştirme kararı, testi alanların ölçme sonuçlarının
karşılaştırılabilir olmasını gerektirmektedir. Bunun için ölçme aracının hedef kitle içindeki herhangi bir
gruba avantaj sağlamaması veya bir grup için dezavantaja yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumda
ölçme sonuçlarına sistematik hata karışacaktır. Sistematik hata ise ölçme aracından elde edilen puanların
geçerliğini zedelemektedir. Amacına uygun hizmet etmeyen bir ölçme aracından elde edilen puanlar
doğrultusunda alınacak kararların isabetliliği de tartışılacaktır (Shepard, 1982)
1.1.

Yanlılık ve Değişen Madde Fonksiyonu (DMF)

Test yanlılığı, bir testin, belirli bir grubun üyelerini ölçmesi sonucu gözlenen puanları etkileyen ve geçerli
olmayan sistematik hatalar olarak tanımlanmaktadır (Camilli ve Shepard, 1994). Burada bahsedilen
sistematik hata, bir grubun, aldığı test ya da testler sonucunda bir çarpıklık belirlenmesidir. Etnik özellikler
(zenci-beyaz), yaşamsal özellikler (kırsal-kentsel), konuşulan dildeki farklılıklar ve cinsiyet farklılıkları
gibi durumlar, grupların sistematik özellikleridir (Korkmaz, 2005). Bir ölçme aracı, karşılaştırılan iki
gruptan biri üzerinde, sistematik özellikler lehine ya da aleyhine sonuç veriyor ve bu durum gruplar
arasında farklar oluşmasına sebep oluyor ise ölçmeye sistematik hata karıştığı, ölçme aracının yanlı olduğu
söylenebilmektedir. Madde yanlılığı ise, maddenin bazı özelliklerinden ya da testin amacıyla ilgili olmayan
test koşullarından dolayı bir grubun maddeyi doğru cevaplama veya bir maddeyi onaylama olasılığının testi
alan başka bir gruptan daha az olmasıdır (Zumbo, 1999). Yanlı bir maddenin doğru yanıtlanma olasılığı,
ölçülen yetenek düzeyinden çok öğrencinin bulunduğu gruba bağlıdır. Bu ise, ölçme aracının ölçmeye hata
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karıştırdığına işaret etmektedir (Osterlind, 1983). Bir testin maddelerinin yanlılık içerip içermediğini
belirlemek amacıyla öncelikle Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) istatistiksel yollarla belirlenmelidir. Bu,
alt grupların, maddeleri yanıtlama olasılıkları arasında farklılık olup olmadığını göstermektedir. Bir
maddenin yanlı olması, o maddenin DMF içermesi ile eşdeğer bir anlatımdır. DMF, madde yanlılığı için
gereklidir, fakat yeterli değildir (Zumbo,1999). Madde yanlılığı, özü itibariyle ölçme sonuçlarındaki
sistematik hatanın, ölçülen yapının alt gruplardaki farklılıklarından değil maddelerin alt gruplarda farklı
çalışması yani madde etkisiyle ortaya çıkmış olması durumunu ifade etmektedir. Bu bağlamda DMF, ancak
madde etkisiyle ortaya çıkan bir hatanın olasılığını ortaya koyabilmektedir. Genellikle uzman görüşlerine
dayalı ileri incelemelerle madde yanlılığına yönelik değerlendirme ve kararlar verilebilmektedir.
Dolayısıyla madde yanlılığının toplam test ile olan ilişkileri, değişen madde fonksiyonunun toplam test ile
olan ilişkilerinden farklıdır. Madde yanlılığı, tanımlayıcı olmaktan daha çok yargıya dayanmaktadır.
Zumbo (1999), değişen madde fonksiyonunu, madde ile ölçülmek istenen esas yetenek bakımından
eşleştikten sonra, farklı gruplardan testi alanların madde üzerinde farklı başarı ihtimalleri göstermesi olarak
tanımlamıştır. Holland ve Wainer’a (2012) göre DMF, test veya madde ile ölçülen özellik bakımından
karşılaştırılabilir olması gereken bireylerin bulundukları gruplar arasındaki beklenmedik farktır. Sonuç
olarak, aynı yetenek düzeyinde olan fakat farklı gruplardan gelen bireylerin maddeyi doğru yanıtlama
olasılıkları aynı olmadığında, maddenin değişen madde fonksiyonu gösterdiği söylenmektedir.
Literatürde Türkiye’de ulusal düzeyde yürütülen sınavların yanlılığı, sıklıkla; cinsiyet, okul türü gibi
değişkenler açısından incelenmiştir (Yurdagül ve Aşkar, 2004; Kan,2007; Kalaycıoğlu ve Kelecioğlu,
2011; Karakaya ve Kutlu, 2012). Uluslararası düzeyde yürütülen araştırmalarda (PISA, TIMSS) ise
yanlılık, sıkılıkla; kültürel ve dilsel özellikler açısından incelenmiştir (Asil, 2010; Ulutaş, 2012; Başusta,
2013; Özmen, 2013; Gök, Kabasakal ve Kelecioğlu, 2014).
Türkiye’de ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak Merkezi Ortak Sınavlar olarak bilinen
sınavlar yürütülmektedir. Bu sınavlar, altı temel ders için 8.sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak
yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere
yılda iki defa yapılır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2015). Ortak sınavlardan alınan puanlar öğrencinin
derse ait yazılı notlarından birisi yerine geçerek yılsonu başarı puanını etkilediği gibi ortaöğretim
kurumlarına yerleştirmeye esas puana da %70 oranında katkı sağlamaktadır.
Ortak sınavlar, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmelerini
sağlamaktadır. Örneğin görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda
sınavlara alınmakta ve 15 dk ek süre verilmektedir. Bu öğrencilerin soru muafiyeti olmamakla birlikte
sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eşdeğer sorular yer alacaktır (MEB, 2015).
Görüldüğü gibi uygulama koşulları bakımından bir yanlılık oluşmasını önlemek için bazı önlemler
alınmaktadır. Ancak ortak sınavlarda yer alan maddelerin de özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci grupları
açısından yanlılığa yol açması istenmeyen bir durumdur.
Türkiye dışında, özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan öğrenci gruplarının ölçme sonuçlarından elde edilen
puanlarının karşılaştırılabilir olup olmadığını inceleyen araştırmalar bulunmaktadır (Bolt ve Ysseldyke,
2007; Abedi, Leon ve Kao, 2008). Ancak Türkiye’de yürütülen sınavlara ilişkin özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenci grupları üzerinde yürütülen yanlılık araştırmasına rastlanmamıştır. Bu bakımdan Merkezi Ortak
Sınavlar üzerine yürütülen bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda,
araştırmanın problemini, Türkiye’de yürütülen sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan bireyler açısından
değişen madde fonksiyonunun incelenmesi oluşturmaktadır.
1.2.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, merkezi ortak sınavların matematik alt testinde, görme engeli durumuna göre
değişen madde fonksiyonu (DMF) gösteren maddelerin belirlenmesidir. Belirlenen genel amaç
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doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi ortak sınavları
matematik alt testi maddeleri:
1. Görme engeli olmayan ve görme engeli olan (hafif düzeyde görme engeli olan ve hiç görmeyen),
2. Görme engeli olmayan ve hiç görmeyen,
3. Görme engeli olmayan ve hafif düzeyde görme engeli olan,
4. Hiç görmeyen ve hafif düzeyde görme engeli olan,
bireylere göre manidar düzeyde DMF içermekte midir?

2.

Yöntem

2.1.

Araştırmanın Türü

Bu araştırma bir temel araştırma olarak yürütülmüştür. Karasar’a (1994) göre temel araştırmalar, saf
kuramsal bilgi üretimini amaçlayan araştırmalardır. Bu araştırmada da, görme engeli durumuna göre DMF
kestirimlerine bağlı olarak olası madde yanlılığı düzeyleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Buna göre
kuramsal bir bilgi olarak görme engeli durumu ile madde yanlılığı ilişkisi tartışılmaktadır.
2.2.

Çalışma Grubu

Araştırma 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Merkezi Ortak Sınavının matematik alt testini alan
1017 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. DMF kestirimlerinde alt gruplar, görme engeli durumuna göre
tanımlanmıştır. Buna göre bu dönemde matematik alt testini alan öğrencilerden, hiç görmeyen ve hafif
düzeyde görme engeli olanların tamamı çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Öğrencilerin, %57’si (583) hiçbir
engel durumu olmayan öğrenciler, %28’ini (282) hafif düzeyde görme engeli olan öğrenciler, %15’ini
(152) ise hiç görmeyen öğrencilerdir. Ayrıca görme(herhangi bir engeli) engeli olmayan öğrenciler
içerisinden 583 öğrenci rasgele seçilirken, öğrenci sayılarının yakın olmasına dikkat edilmiştir.
2.3.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu araştırmada 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1.dönem ortak sınavları matematik alt testine ait veriler
kullanılacaktır. Ortak sınavlar, 8.sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden yapılır. Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile
Yabancı Dil derslerinin öğretim programları esas alınarak hazırlanır (MEB, 2015). Her bir alt testi 20
çoktan seçmeli (4 seçenekli) maddeden oluşan ortak sınavlar, kırkar dakikalık oturumlarda, iki gün süre ile
uygulanmaktadır. Şans başarısı için düzeltme formülü uygulanmayan bu sınavlarda, bir mazeret sebebiyle
herhangi bir oturuma giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı mazeret sınavı uygulanmaktadır. Veriler MEB
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gerekli izinler doğrultusunda alınmıştır.
Bu verilerle ikincil veri analizi yürütülmüştür.
Kayda değer DMF gösteren maddeler, bir grup için farklı davranan maddelerdir. Bu farklılık, maddenin
testin tamamıyla aynı yapıyı ölçüyor gibi görünmediğini göstermektedir. Bu nedenle DMF tek
boyutluluğun ihlalini ölçmektedir. Eşleştirme değişkeniyle yapılan tek boyutluluk analizi DMF belirleme
sürecinin merkezinde yer almaktadır (Dorans ve Holland, 1992). Bütün DMF belirleme yöntemlerinin
altında yatan tek boyutluluk varsayımı yalnızca istatistiğe dayanan bir önkoşul değil, aynı zamanda madde
yanlılığını belirleme yöntemlerinin merkezindedir (Shepard, 1982). Testin farklı gruplarda farklı ölçümler
yapıyor olması doğrudan yanlılık kanıtı olmamaktadır; bu durum, esas yapının yeniden incelenmesini
gerektirmektedir (Shepard, 1987). Buradan yola çıkarak öncelikle 20 maddelik matematik alt testinin tek
boyutluluğu tetrakorik korelasyon matrisine dayalı açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Verilerin
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analize uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testinden
yararlanılmıştır. KMO değeri 0.94 olarak bulunmuştur. Bu değer .60’ın üzerinde olduğundan, örneklem
büyüklüğünün faktör analizi için yeterli seviyede olduğunu göstermiştir (Tabachnick ve Fidell, 2001).
Bartlett's testi (2=3248.4; sd:91; p<.001) manidar bulunmuştur. Faktör yük değerleri .32’nin altında
olduğundan sırasıyla m18, m6, m9, m19, m10, m3 analizlerden çıkartılmıştır. Kalan 14 madde ile analiz
tekrar edilmiştir. Elde edilen tek faktörlü yapı toplam varyansın %50’sini açıklamıştır. Maddelerin faktör
yük değerleri ise .554 ile .783 arasındadır. Matematik alt testine ilişkin iç tutarlılık anlamındaki güvenirlik
katsayısı olan KR-20 değeri ise 0.93 olarak hesaplanmıştır.
Kalan 14 madde üzerinden hesaplanan teste ilişkin betimsel istatistikler aşağıdaki tabloda verilmiştir Elde
edilen sonuçların alt gruplarda da benzer olup olmadığını incelemek amacıyla, alt gruplar için de betimsel
istatistikler hesaplanmıştır.
Tablo 1. Görme Engel Durumuna Göre Matematik Alt Testi Betimsel İstatistikleri (14 Madde)
Görme Engeli Durumu
Betimsel İstatistikler

Hiç Görmeyen

Hafif Düzeyde
Görme Engeli Olan

Görme Engeli
Olmayan

Toplam

N

152

282

583

1017

Ortalama

6,20

6,06

6,28

6,21

Standart Sapma

3,74

3,89

4,15

4,02

Çarpıklık

0,44

0,57

0,52

0,53

Basıklık

-0,83

-0,73

-0,95

-0,87

Ortalama Güçlük

0,44

0,43

0,45

0,44

Ortalama Ayırıcılık(rpb)
KR-20

0,55
0,82

0,57
0,84

0,61
0,87

0,59
0,93

Tablo 1 incelendiğinde 14 madde üzerinden testin ortalamasının 6,21 olduğu ve buna bağlı olarak da
ortalama güçlük indeksinin 0,44 olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık değerleri ±1 aralığında
olduğundan, puanların normalden aşırı bir sapma göstermediği belirtilebilir (Büyüköztürk, Çokluk ve
Köklü, 2014).
Alt gruplara göre betimsel istatistikler incelendiğinde test ortalamalarında küçük farklılıklar görünmektedir.
Ancak ortalama güçlük indeksi incelendiğinde ortalamadaki bu değişimlerin kritik bir değişim olmadığı,
tüm alt gruplarda testin orta güçlüğe sahip olduğu yorumu yapılabilir. Tüm alt gruplar için çarpıklık ve
basıklık katsayıları incelendiğinde ise puanlarının dağılımının normalden aşırı derecede sapma
göstermediği görülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde madde güçlükleri arasındaki en büyük farkın 4.maddede Hafif Düzeyde Görme
Engeli Olan ve Hiçbir engeli Olmayan bireyler arasında ve 20.maddede Hiç Görmeyen ve Hafif Düzeyde
Görme Engeli Olan bireyler arasında olduğu görülmektedir. 14.maddede ise tüm alt gruplar açısından
bakıldığından madde güçlükleri arasındaki farkın yok denilecek kadar az olduğu görülmüştür. Bu, alt
gruplarda 14.maddeyi doğru yanıtlama olasılıklarının birbirine eşit olduğu anlamına gelmektedir. Madde
ayırıcılık gücü açısından incelendiğinde ise tüm değerleri .40’ın üzerinde olduğu dolayısıyla teste aynen
konulabileceği yorumu yapılabilir (Ebel, 1965). Bu bulgular faktör analizi sonucu elde edilen geçerlik
kanıtlarını da desteklemektedir. DMF gösteren maddelerin belirlemek için Mantel-Haenszel (MH) yöntemi
kullanılmıştır.
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Tablo 2. Görme Engel Durumuna Göre Matematik Alt Testi Madde İstatistikleri (14 Madde)
Görme Engeli Durumu
Hiç Görmeyen

Madde No

1
2
4
5
7
8
11
12
13
14
15
16
17
20

Hafif Düzeyde Görme
Engeli Olan

Görme Engeli
Olmayan

Toplam

pj
0,39
0,43
0,49
0,50
0,45
0,41
0,52

rj(nç)
0,63
0,47
0,46
0,61
0,64
0,58
0,53

pj
0,43
0,36
0,46
0,44
0,49
0,48
0,57

rj(nç)
0,64
0,56
0,51
0,64
0,54
0,55
0,65

pj
0,40
0,43
0,61
0,49
0,48
0,49
0,55

rj(nç)
0,62
0,65
0,61
0,65
0,63
0,59
0,70

pj
0,41
0,41
0,55
0,48
0,48
0,47
0,55

rj(nç)
0,62
0,60
0,56
0,64
0,61
0,58
0,67

0,41
0,23
0,28
0,55
0,45
0,48
0,59

0,48
0,51
0,53
0,66
0,50
0,57
0,49

0,42
0,25
0,29
0,52
0,49
0,43
0,44

0,51
0,55
0,55
0,65
0,51
0,58
0,51

0,38
0,24
0,28
0,50
0,49
0,46
0,47

0,57
0,50
0,61
0,68
0,51
0,65
0,54

0,40
0,24
0,28
0,51
0,48
0,46
0,48

0,54
0,51
0,59
0,67
0,51
0,62
0,52

Mantel-Haenszel (MH) yöntemi, madde yanlılığına yönelik analizlerde yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biridir. MH yönteminde eşleştirme kriteri olarak gözlenen puanlar (toplam test puanı)
kullanılmaktadır. Holland ve Thayer’ in (1998) literatüre kazandırdığı bir DMF belirleme yöntemidir.
Eşleştirilmiş puanlar üzerinden her bir madde için olasılık oranları elde edilmektedir. Olasılık oranları
karşılaştırılarak, bir gruptaki bireylerin bir maddeyi doğru yanıtlama olasılığının diğer gruptaki bireylerden
yüksek olup olmadığı belirlenir. Olasılık oran değerinin daha kolay yorumlanması için uygulanan
logaritmik dönüşüm sonrası ΔMH değeri elde edilir. ΔMH değerleri yorumlanırken Tablo 3 referans alınmıştır
(Ziecky, 1993).
Tablo 3. Mantel-Haenszel Analizi ile Elde Edilen ΔMH Değeri için DMF Düzeyleri
DMF Değeri

DMF Düzeyi

| ΔMH | < 1 DMF

A (Yok veya ihmal edilebilir düzeyde)

1 ≤ | ΔMH | < 1,5

B (Orta düzeyde)

| ΔMH | ≥ 1,5

C (Yüksek düzeyde )

3.

Bulgular

Bu bölümde, tetrakorik korelasyon matrisine dayalı açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre dikkate alınan
14 madde üzerinden, görme engel durumuna göre MH yöntemi kullanılarak elde edilen DMF analizlerinin
sonuçları araştırma soruları paralelinde verilmiş ve yorumlanmıştır. Analizlerde “hafif düzeyde görme
engeli olan” ve “hiç görmeyen” şeklinde tanımlanan engel durumları, görme engeli olma durumunu temsil
edecek şekilde birleştirilmiştir.
Bu çalışmanın birinci araştırma sorusu “2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi ortak sınavları
matematik alt testi maddeleri, görme engeli olmayan ve görme engeli olan bireylere göre DMF içermekte
midir?” şeklinde idi. Birinci araştırma sorusuna yönelik analiz çıktıları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Matematik Alt Testi Görme Engeli Olma ve Olmama Durumuna Göre MH Analiz Sonuçları
Madde No
MH-χ2
BD-χ2
ΔMH
SE ΔMH
DMF Düzeyi
1
0,9923
3,611
-0,1794
0,1654
A
2
1,4184
4,798
0,2028
0,1606
A
4
25,5033
18,47
0,7989
0,1598
A
5
0,9565
0,113
0,1764
0,1662
A
7
0,0037
0,18
0,0223
0,1592
A
8
0,6174
0,052
0,1344
0,1558
A
11
0,1221
6,934
-0,0741
0,1723
A
12
4,2871
0,061
-0,332
0,1551
A
13
1,5429
6,868
-0,2453
0,1827
A
14
1,7819
0,052
-0,2592
0,1819
A
15
1,9681
0,307
-0,2584
0,1735
A
16
0
1,197
-0,0111
0,1478
A
17
0,083
1,269
0,0594
0,1615
A
20
1,5601
0,229
-0,1991
0,1496
A
Referans Grup: Görme engeli olmayan (n=583), Odak Grup: Görme engeli olan (n=434)

Avantajlı Grup

Odak Grup

Referans Grup
Referans Grup

Tablo 4 incelediğinde 14 maddenin tamamı A düzeyinde DMF göstermektedir. Ancak |ΔMH|<1 olduğundan
DMF ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak 4. madde odak grup lehine, 11. ve 13. maddeler ise referans grup
lehine çalışmıştır. 4.madde için yorumlayacak olursak |ΔMH|>0 olduğundan, yetenek düzeyleri
eşitlendiğinde, odak gruptaki bireylerin maddeyi doğru cevaplama olasılıkları, referans gruptaki
bireylerden aynı yetenek düzeyinde olanlara göre daha fazladır. Benzer şekilde 11. ve 13. maddelerde
|ΔMH|<0 olduğundan bu maddeler referans grup lehine çalışmıştır. Referans gruptaki bireylerin, kendileriyle
aynı yetenek düzeyinde olan fakat odak grupta bulunan bireylere göre bu maddeleri doğru yanıtlama
olasılıkları daha fazladır.
Oysaki Tablo 2. incelendiğinde görülmektedir ki, 4.maddenin güçlük indeksi referans grupta daha
büyüktür. Bu, 4.maddenin doğru yanıtlanma olasılığının referans grupta daha yüksek olduğu anlamına
gelmektedir. Madde, odak gruptaki bireylere nazaran referans gruptaki bireylere daha kolay gelmiştir.
Ancak yetenek düzeyleri eşitlendiğinde (gözlenen puanlar eşitlendiğinde), yani eşit yetenek düzeyleri göz
önüne alındığında 4.maddenin doğru yanıtlanma olasılığının odak grupta daha yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.
Bu çalışmanın ikinci araştırma sorusu “2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi ortak sınavları
matematik alt testi maddeleri, görme engeli olmayan ve hiç görmeyen bireylere göre DMF içermekte
midir?” şeklindedir. İkinci araştırma sorusuna yönelik olarak elde edilen analiz çıktıları Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5 incelediğinde 14 maddenin tamamı A düzeyinde DMF göstermektedir. Ancak |ΔMH|<1 olduğundan
DMF ihmal edilebilir düzeydedir. 4. ve 11. madde odak grup lehine, 20. madde ise referans grup lehine
çalışmıştır. 4. ve 11. maddeler için yorumlayacak olursak |ΔMH|>0 olduğundan, yetenek düzeyleri
eşitlendiğinde, odak gruptaki bireylerin maddeyi doğru cevaplama olasılıkları, referans gruptaki
bireylerden aynı yetenek düzeyinde olanlara göre daha fazladır. 20. Madde için |Δ MH|<0 olduğundan bu
maddeler referans grup lehine çalışmıştır. Referans gruptaki bireylerin, kendileriyle aynı yetenek düzeyinde
olan fakat odak grupta bulunan bireylere göre bu maddeleri doğru yanıtlama olasılıkları daha fazladır.
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Tablo 5. Matematik Alt Testi Görme Engeli Olmama ve Hiç Görmeme Durumuna Göre MH Analiz
Sonuçları
Madde
DMF
MH-χ2
BD-χ2
ΔMH
SE ΔMH
No
Düzeyi
1
0
1,874
-0,0276
0,2352
A
2
0,0088
4,69
-0,0439
0,219
A
4
12,259
15,903
0,7641
0,2247
A
5
0,0077
0,047
0,0067
0,2328
A
7
0,5335
1,283
0,1995
0,234
A
8
3,5795
0,016
0,4537
0,2286
A
11
0,9666
24,804
0,2283
0,2272
A
12
1,4393
0,051
-0,2816
0,2167
A
13
0,4888
3,621
-0,2165
0,2555
A
14
0,8687
0,121
-0,2701
0,253
A
15
1,1819
0,465
-0,303
0,2477
A
16
0,3249
0,682
0,1417
0,2091
A
17
0,1335
0,47
-0,1085
0,2279
A
20
8,9648
0,43
-0,668
0,2145
A
Referans Grup: görme engeli olmayan (n=583), Odak Grup: Hiç Görmeyen (n=152)

Avantajlı Grup

Odak Grup

Odak Grup

Referans Grup

Tablo 2 incelendiğinde görülmektedir ki, 4. ve 11. maddelerin güçlük indeksi referans grupta daha
büyüktür. Bu, 4. ve 11. maddelerin doğru yanıtlanma olasılığının referans grupta daha yüksek olduğu
anlamına gelmektedir. Madde, odak gruptaki bireylere nazaran referans gruptaki bireylere daha kolay
gelmiştir. Ancak yetenek düzeyleri eşitlendiğinde (gözlenen puanlar eşitlendiğinde), 4. ve 11. maddelerin
doğru yanıtlanma olasılığının odak grupta daha yüksek olduğunu söylenebilir. Odak gruptaki bireylerin 20.
maddeyi doğru yanıtlama olasılıkları her ne kadar referans gruptaki bireylerden daha yüksek olsa da eşit
yetenek düzeylerinde bu durum tam tersine dönmektedir.
Bu çalışmanın üçüncü araştırma sorusu “2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi ortak sınavları
matematik alt testi maddeleri, görme engeli olmayan ve hafif düzeyde görme engeli olan bireylere göre
DMF içermekte midir?” şeklindedir. Uçüncü araştırma sorusuna yönelik analiz çıktıları Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Matematik Alt Testi Görme Engeli Olmama ve Hafif Düzeyde Görme Engeli Olma Durumuna
Göre MH Analiz Sonuçları
DMF
Avantajlı Grup
Düzeyi
1
1,7833
2,718
-0,2727
0,1889
A
2
3,0955
2,572
0,3469
0,1897
A
4
20,8202
16,95
0,8246
0,1849
A
Odak Grup
5
1,8064
0,192
0,2773
0,192
A
7
0,069
1,357
-0,0627
0,1794
A
8
0,0081
0,019
-0,0317
0,1774
A
11
1,9456
0,037
-0,3132
0,209
A
12
3,796
0,055
-0,3596
0,1775
A
13
1,3999
4,743
-0,2724
0,2082
A
14
1,0486
0,002
-0,2341
0,2074
A
15
1,0582
0,072
-0,2238
0,1979
A
16
0,1686
0,904
-0,0848
0,17
A
17
0,5331
1,396
0,1518
0,1857
A
20
0,0446
0,031
0,0515
0,1725
A
Referans Grup: Görme engeli olmayan (n=583), Odak Grup: Hafif düzeyde görme engeli olan (n=282)
Madde No
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Tablo 6 incelediğinde 14 maddenin tamamı A düzeyinde DMF göstermektedir. Ancak |ΔMH|<1 olduğundan
DMF ihmal edilebilir düzeydedir. 4. madde odak grup lehine çalışmıştır. 4.madde için yorumlayacak
olursak |ΔMH|>0 olduğundan, yetenek düzeyleri eşitlendiğinde, odak gruptaki bireylerin maddeyi doğru
cevaplama olasılıkları, referans gruptaki bireylerden aynı yetenek düzeyinde olanlara göre daha fazladır.
Tablo 2. incelendiğinde ise görülmektedir ki, gözlenen (toplam) puanlar üzerinden bir yetenek eşitlemesi
yapılmadan referans gruptaki bireylerin 4.maddeyi doğru cevaplama olasılıklarının daha yüksektir.
Bu çalışmanın dördüncü araştırma sorusu “2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi ortak sınavları
matematik alt testi maddeleri, hiç görmeyen ve hafif düzeyde görme engeli olan bireylere göre DMF
içermekte midir?” şeklindedir. Dördüncü araştırma sorusuna yönelik olarak elde edilen analiz sonuçları
Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Matematik Alt Testi Hafif Düzeyde Görme Engeli Olma ve Hiç Görmeme Durumuna Göre MH
Analiz Sonuçları
Madde No
MH-χ2
BD-χ2
ΔMH
SE ΔMH
DMF Düzeyi
1
0,815
0
0,278
0,2681
A
2
2,8008
0,418
-0,4372
0,2433
A
4
0,0905
0,057
-0,0978
0,2332
A
5
0,7609
0,002
-0,2639
0,2614
A
7
1,5071
2,841
0,3521
0,2554
A
8
3,2992
0,044
0,4888
0,2519
A
11
2,1785
15,126
0,3931
0,2548
A
12
0,0269
0,002
0,0674
0,238
A
13
0,0005
0,077
0,0506
0,2953
A
14
0,0063
0,11
0,0163
0,2784
A
15
0,0098
0,058
0,0118
0,2826
A
16
0,8899
0,096
0,2497
0,236
A
17
0,8523
0,005
-0,2632
0,2498
A
20
8,4566
0,221
-0,7255
0,2392
A
Referans Grup: Hafif düzeyde görme engeli olan (n=282), Odak Grup: Hiç Görmeyen (n=152)

Avantajlı Grup

Odak Grup

Referans Grup

Tablo 7. incelediğinde 14 maddenin tamamı A düzeyinde DMF göstermektedir. Ancak |ΔMH|<1 olduğundan
DMF ihmal edilebilir düzeydedir. 11.madde odak grup, 20.madde ise referans grup lehine çalışmıştır. Buna
göre her iki grupta da aynı yetenek düzeyinde olan bireylerin 11.maddeyi doğru cevaplama olasılıkları
odak grupta yüksekken, 20.maddeyi doğru cevaplama olasılıkları ise referans grupta daha yüksektir. Ancak
Tablo 2’deki madde güçlük indeksleri incelendiğinde 11.maddenin doğru cevaplanma olasılığı referans
grupta yüksekken, 20.maddenin doğru cevaplanma olasılığı odak grupta daha yüksektir.
Zumbo (1999), iki kategorili puanlanan maddeler için örneklem büyüklüğünün, her bir grup için en az 200
olmasını önermektedir. Bu çalışmada ise merkezi ortak sınavlara giren görme engelli tüm öğrenciler
örnekleme dâhil edilmiş olmasına rağmen Hiç Görmeyen (n=152) öğrenci sayısı 200’ün altındadır. Bu
durum örneklemde kısmi bir daralma olabileceğini, buna bağlı olarak hiç görmeyen öğrencilere yönelik
kestirimlerde standart hatanın olduğundan daha yüksek çıkabileceğini göstermektedir. DMF belirlenen
maddelerde uzman görüşü alınması aşamasında bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan
örneklemin kısmen düşük kalmasından kaynaklanabilecek bu tür bir durum 1.tip hata olasılığını artırma
eğilimi içermektedir. Diğer bir deyişle DMF’nin yanlışlıkla manidar düzeyde belirlenmiş olması riskini
içermektedir. Bu çalışmada ise manidar düzeyde DMF gözlenmemiştir. Dolayısıyla örneklem sayısının
düşük kalmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir 1.tip hata olasılığı çok düşüktür.
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4.

Sonuç ve Öneriler

Görme engeli olma (hafif düzeyde görme engeli olan ve hiç görmeyen) ve hiçbir engel durumu olmama
durumlarına göre yapılan ikili karşılaştırmalar sonucu, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem merkezi
ortak sınavları matematik alt testi maddelerinde MH-χ2 manidar bulunmuştur. Ancak tek boyutlu yapıyı
temsil eden 14 madde görme engel durumlarına göre A(ihmal edilebilir) düzeyinde DMF göstermektedir.
Alt gruplar arasında maddelerin ihmal edilebilir düzeyde DMF göstermesi, grupların ölçülen özellik
açısından homojenlik durumunun tartışılmasını da beraberinde getirmektedir. Testin alt gruplara göre
ortalama madde güçlükleri incelendiğinde en küçük değer 0,43 iken en büyük değer 0,45’tir. Ancak
hesaplanan madde istatistikleri ile MH analizi sonuçları karşılaştırıldığında elde edilen bulgular, bir
maddenin bir grup için daha kolay olmasının (madde güçlük indeksinin daha büyük olması), o grubun
maddeyi cevaplamak için daha avantajlı durumda olduğu anlamına gelmediğini göstermektedir.
Bu çalışmanın temel önerisi, cinsiyet, bölge gibi değişkenlerin yanı sıra görme engeli gibi özel durumların
da madde yanlılığı çalışmalarında dikkate alınmasıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere göre düzenlenen
sınav uygulama koşullarının, görme engelli bireylerde ölçülen özelliğe ilişkin gerçek durumun olduğu gibi
yansıtılmasına imkân sağlama ya da gerçek durumun olduğundan daha iyi veya daha kötü görünmesine
sebebiyet verme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu araştırmada tek biçimli DMF belirleme yöntemlerinden yalnızca Mantel-Haenszel (MH) Yöntemi
kullanılmıştır. Tek biçimli olmayan veya Madde Tepki Kuramına dayalı DMF belirleme yöntemleri gibi
farklı yöntemler kullanılarak da çalışmalar yapılabilir. DMF analizleri diğer alt testler için tekrarlanabilir.
Örneğin görme engelli bireyler için dinlemenin daha kritik olduğu Türkçe alt testinde DMF analizleri
yapılabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden yalnızca görme engel durumu üzerinden yürütülen bu
araştırmanın diğer engel durumları (ör: işitme engeli) için de tekrarlanması önerilmektedir.
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