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PREFACE
Dear readers of the Current Research in Education,
It is a great pleasure to publish the 11th issue (Volume 5, Issue 1) of Current Research in Education
for our readers. The issue is composed of 4 different papers in various disciplines of education with
the acceptance rate of 57%. We would like to thank all authors, referees, our editorial board
members and assistant editors 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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Yönetim süreci çok yönlü ve karmaşık bir ilişkiler ağını içerir. Yönetici sorumlu olduğu
faaliyetlerin gereği olarak bu ilişkileri kurmak ve birden fazla rol üstlenmek zorundadır. Bu
araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yönetici rolleri algılarının belirlenebilmesi için ölçek
geliştirmektir. Ölçek, Mintzberg’in (1973) “Yönetici Rolleri”ne dayalı olarak geliştirilmiştir.
Minztberg tarafından yapılan sınıflandırmaya göre yönetici rolleri; bireyler arası roller
(interpersonal roles), bilgi sağlama rolleri (informational roles) ve karar verme rolleri (decisionmaking roles) olmak üzere üç ana kategoride incelenmektedir. Araştırmaya 2018-2019 eğitimöğretim yılında; Denizli Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinde çalışan 219 öğretmen gönüllü
olarak katılmıştır. 10 Eğitim Bilimleri uzmanı görüş ve önerileri doğrultusunda, alan uzmanıyla
incelenerek maddeler yeniden düzenlenmiş ve 32 maddelik ölçek formu oluşturulmuştur.
Açımlayıcı Faktör Analizleriyle (AFA) “bireyler arası roller”, “bilgi sağlama rolleri”, “karar verme
rolleri" olmak üzere üç boyutlu ve toplam 22 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Doğrulayıcı
Faktör Analizine (DFA) ilişkin model uyum değerlerinin belirtilen kriterleri sağladığı
belirlenmiştir. Ölçeğin boyutları için elde edilen iç tutarlık katsayısı bireyler arası roller .94; bilgi
sağlama rolleri .92; karar verme rolleri .96 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Yönetici Rolleri, Mintzberg'in Yönetici Rolleri, Ölçek.
Scale of School Managers’ Roles: A Scale Development Study

* Sorumlu Yazar /
Corresponding Author:

Abstract

İzmir Demokrasi
Üniversitesi, İzmir,
Türkiye

The management process includes a multi-faceted and complex network of relationships. The
manager is obliged to establish these relationships and play more than one role as a necessity of the
activities he is responsible for. The aim of this study is to develop a scale to determine teachers'
perceptions of school managers’ roles. The scale was developed based on the “Manager Roles” of
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Mintzberg (1973). According to the classification by Mintzberg the manager roles are divided up into three
categories; interpersonal roles, informational roles and decision making roles. A total of 219 teachers,who
worked in Pamukkale and Mekezefendi provinces of Denizli, participated in the research voluntarily. In
accordance with 10 educational sciences experts’ opinions and suggestions, the items were examined and
rearranged with a field expert and a 32-item scale form was created. Exploratory Factor Analysis reached a
structure consisting of three dimensions, interpersonal roles, informational roles and decision making roles,
and a total of 22 items. Confirmatory Factor Analysis (CFA) model compliance values were determined to
meet the specified criteria. The internal consistency coefficient obtained for the dimensions of the scale are;
interpersonal roles .94; informational roles .92; decision making roles .96.
Keywords: School Manager, Management Roles, Mintzberg’s Management Roles, Scale.
1. Giriş
Yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı,
demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin
kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren, 2011). Yönetimin görevi, örgütü
amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Yönetimin çok yönlü tanımları, yöneticiye çok yönlü yetki ve
sorumluluklar yüklemektedir. Bunlar okul yönetiminin değerini yükselttiği kadar, önemini de arttırmaktadır
(Bursalıoğlu, 2015). Yönetici, bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için var olan örgüt yapısını ve
prosedürü kullanan kişi (Aydın, 2007) olduğu gibi okuldaki tüm etkinliklerin başarıya ulaşmasında anahtar
kişidir (Arslan ve Kılınç, 2019; Güçlü, 1997).
Okul yöneticileri, okulun etkililiği ve verimliliğinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü okul yöneticileri,
sahip oldukları bilgi ve becerilerle, üstlendikleri rollerle okulun geleceğini planlamakta, yönünü
belirlemekte ve okuldaki değişim çabalarını yönlendirmektedir (Garies ve Tschannen-Moran, 2005).
Örgütsel etkililiği sağlamak için insan ve diğer kaynakları amaçları gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
yöneticinin görevidir (Çalık, 1997). Okul yöneticileri; öğretmen, eğitici olmayan personel, öğrenci, veli,
çevre liderleri, yerel yöneticiler ve politikacılar gibi farklı eğitim ve kültür düzeyinde bulunan, farklı
beklentileri olan öğelerle ilişki kurmak, onların beklentilerini bağdaştırarak yönetimi sürdürmek
durumundadır (Kaya, 1986). Bunun için de yöneticiler belirli roller sergilemek zorundadırlar.
Yönetim süreci çok yönlü ve karmaşık bir ilişkiler ağını içerir. Yönetici sorumlu olduğu faaliyetlerin gereği
olarak bu ilişkileri kurmak ve birden fazla rol üstlenmek zorundadır. Roller, bir örgütteki makamların ve
statülerin dinamik yanlarıdır. Okul yöneticisinin rolünü bir bakıma görevleri belirler. (Bursalıoğlu, 2015).
Yönetici rolleri hakkında sınıflandırma Mintzberg tarafından yapılmış ve yönetici rollerinin üç ana
kategoride incelenebileceği belirtilmiştir. Mintzberg, yöneticilerin yürüttükleri faaliyetlerin bulundukları
pozisyon için belirlenmiş çeşitli roller ve davranış setleri açısından tanımlanabileceğini vurgulamıştır
(Bateman & Snell; Draft, 1994; Lewis, Goodman ve Fandt, 1994; Griffin, 1996; Koparal ve Özalp, 2013;
Mintzberg, 1999; Naylor, 1999; Robbins & Judge, 2013; Tikici, 2005). Bu roller; bireyler arası roller,
bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleridir (Koparal ve Özalp, 2013).
Bireyler arası roller, doğrudan yöneticinin örgüt içindeki üyelerle ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini
inceleyen resmi otorite temelinden doğmaktadır (Koparal ve Özalp, 2013). Başka bir ifadeyle, bunlar beşeri
ilişkiler yeteneği ile ilişkili rollerdir (Gökçe ve Şahin, 2003). Örgütte çalışanlarla diğer kurumlar arasındaki
ilişkiyi düzenleyen rollerdir. Bireyler arası roller, sembolik, liderlik ve irtibat rollerinden oluşmaktadır.
Sembolik rol, bir yöneticinin, bulunduğu konumunun, ekibinin veya karşısındaki insanların beklentisine
göre yönetici rolü oynadığı durumdur (Koparal ve Özalp, 2013). Örneğin, bir okul müdürü mezuniyet
töreninde öğrencilere diplomalarını verir (Robbins ve Judge, 2013). Liderlik rolünü üstlenen yönetici,

2

Curr Res Educ (2019), 5(1)

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği:
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
çalışanların motivasyonundan ve yönlendirilmesinden sorumludurlar. Çalışanları geliştirme, kuruma
bağlılığını destekleme, çalışanları motive etme, etkileme ve çalışanlarla iletişim kurma, liderlik rolünün
gereğidir. İrtibat rolünde yöneticiler, farklı birimlerde olan çalışmaların koordinasyonunun
sağlanmasından, kaynakların farklı örgütler ile paylaşılmasını sağlayarak yeni işbirliklerinin
oluşturulmasından sorumludur (Robbins ve Judge, 2013).
Bilgi sağlama rolleri, yöneticilerin bir bilgi ağı geliştirmek ve korumak için yerine getirdikleri faaliyetleri
ifade etmektedir (Koparal ve Özalp, 2013). Bilgi sağlama rolleri izleme, bilgilendirme ve konuşmacı
rollerinden oluşmaktadır. İzleme rolü, bir sürecin iyileştirilebilmesi, yönetilebilmesi veya problemlerin
çözümü için yöneticinin sahip olması gereken bilgilere ulaşma aşamasında gerçekleştirilir. Bilgilendirme
rolü, yöneticinin elde etmiş olduğu bilgileri, doğru kişilere doğru miktarlarda ve doğru şekillerde vermesini
içerir. Takip edilen gelişmelerden elde edilen bilgilerin astlarla paylaşılarak onları gerektiği gibi
yönlendirmek de bilgilendirme rolünün bir parçasıdır (Rüzgar ve Kurt, 2013). Konuşmacı rolü, kurumun
politikaları, eylemleri ya da planları hakkında kurum dışındaki insanlara yönelik resmi beyanları ifade eder.
Yöneticiler, örgütün planları, politikaları, eylemleri ve bunların sonuçları hakkında çeşitli bilgileri kurum
dışındakilere ileten uzman niteliğindedir.
Karar verme rolleri, yöneticinin örgüt için en fazla yarar sağlayacak olan kararları almasını sağlar.
Yöneticinin temel görevinin karar verme olması nedeniyle toplanan bilgiler, geliştirilen ilişkiler hep bu
temel görevi daha sağlıklı bir biçimde yerine getirme amacına yöneliktir (Koparal ve Özalp, 2013).Karar
verme rolleri, girişimci, sorun çözümleyici, kaynak dağıtıcı ve müzakereci rollerinden oluşmaktadır.
Girişimci rolü, yöneticinin yenilik üretmesini veya örgüt içerisinde üretilmesini desteklemesini, bu
fikirlerin doğru analiz edilmesini ve etkilerinin ölçülmesini, bu fikirlerin doğru şekilde hayata geçirilmesini
ve kurum için faydalı şekillerde kullanılmasını içerir. Sorun çözümleyici rolü ile yönetici kendi sisteminde
yaşanan problemleri kendisine iletilince veya bizzat kendisi araştırarak bulur ve çözer. Kaynak dağıtıcı rolü
ile yönetici yönetim süreçlerinin doğru çalışması için doğru kaynakların ayrıldığından emin olmakla
görevlidir. Gerekli olması halinde kaynakların yönetim şekline karar verir, gerekli süreçler için gerekli
kaynak ayırımı ve insan gücü ataması yapar. Müzakereci rolü yöneticinin örgütün çıkarlarını korumak için
takındığı roldür. Çıkar çatışmasına dayalı problemlerin çözümü için gerekli adımların atılması ve gerekli
olduğu durumlarda örgütün çıkarlarının ne ölçüde korunacağı veya ne ölçüde feda edileceğine yönelik
verdiği kararlardır (Şeker, 2014). Önemli kararların yönetilen bölümle ya da tüm örgüt kapsamında
alınması gerektiğinde yöneticinin müzakereci rolünü etkili bir şekilde üstlenmesi gereklidir (Şeker, 2014).
Okul yöneticileri, eğitim ekosisteminin tüm bileşenlerinin uyumlu bir biçimde işlemesini sağlamanın yanı
sıra hem eğitim sisteminde, hem de kurum içinde gerçekleştirilen dönüşümlerde kilit bir rol üstlenmektedir.
Okul yöneticileri, örgütsel etkililiği sağlamak için insan ve diğer kaynaklarını amaçları gerçekleştirecek
biçimde düzenlemektedirler. Okul yöneticileri bu amaçları başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için
okullarda bir takım roller üstlenirler. Farklı roller sergileyen okul yöneticilerinin eğitim ortamında daha
etkin olabilmeleri için bu rollerin farkında olma, bu roller hakkında bilgi sahibi olma ve bu rolleri sürece
dahil edebilmek için gerekli becerileri uygulamanın önemli olduğu düşünülmektedir.Bu kapsamda,
öğretmenlerin okul yönetici rolleri algılarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma deseni
Bu çalışma, öğretmenlerin okul yönetici rolleri algılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme
çalışmasıdır. Ölçek geliştirme amacıyla yapılması planlanan çalışma, geçerlik ve güvenirlik analizleri
üzerine şekillendirilmiştir.
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2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde; Denizli Merkezefendi ve
Pamukkale İlçelerinde çalışan 219 öğretmen oluşturmaktadır. Tabachnick & Fidell (2001), faktör analizi
için 200 denekten elde edilen verilerin yeterli olduğunu belirtmektedir (akt. Büyüköztürk, 1997, s.458).
Uygulamaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Pilot uygulamaya dahil edilen öğretmenlerin demografik bilgileri
f

%

Kadın

156

71.2

Erkek

63

28.8

Sayısal Ders Öğretmeni

74

33.8

Sözel Ders Öğretmeni

88

40.2

Sınıf Öğretmeni

16

7.3

Diğer Branş Öğretmeni

41

18.7

1-10 yıl

70

32.0

11-20 yıl

105

47.9

21 yıl ve üzeri

44

20.1

Müdürle Çalışma Süresi

1-5 yıl
6 yıl ve üzeri

131
88

59.8
40.2

Okulda Çalışma Süresi

1-5 yıl

208

95

6 yıl ve üzeri

11

5

var

147

67.1

yok

72

32.9

Cinsiyet

Branş

Kıdem

Sendika üyeliği

2.3. Ölçme aracının hazırlanması
Ölçek geliştirmenin ilk aşamasında ilgili alanyazın ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada
uluslararası yazından elde edilen tanımlar Türkçe’ye çevrilerek Yönetici Rolleri kapsamlı bir şekilde
açıklanmıştır. Yapılan kaynak taraması ile geliştirilecek ölçme aracı ile ilgili teorik alt yapı
oluşturulmuştur. Ölçek, Mintzberg’in (1973) “Yönetici Rolleri”ne dayalı olarak geliştirilmiştir. 39
maddelik madde havuzu oluşturulmuştur.39 maddelik madde havuzu bir uzman ile beraber incelenerek
uygun görülmeyen 1 madde ölçekten çıkartılmış, 3 madde eklenmiş, elde edilen 41 maddelik form uzman
görüşüne hazır hale getirilmiştir.
2.4. Okul yönetici rolleri ölçeğinin kapsam geçerliliği
Kapsam (içerik) geçerliği çalışması, her bir maddenin temsil edilebilirliği ve açıklığı üzerine bilgi sağlar ve
yapı geçerliği için ön analiz niteliğindedir. Uzman grubu ölçeğin gelişimi için somut öneriler sunar. Daha
sonra gözden geçirilmiş taslak ölçek diğer psikometri özellikleri değerlendirmek için pilot çalışmada
kullanılır (Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee ve Rauch, 2003). Hazırlanan aday ölçek maddeleri, 10 Eğitim
Bilimleri uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzmanların görüşlerinin alınabilmesi için 3'lü derecelendirme
kullanılmıştır. Hazırlanan formda uzmanların her bir madde için "uygun", "düzeltilmeli" ve "çıkarılmalı"
seçeneklerinden birini seçmeleri beklenilmiştir. Uzman formlarının tamamı tek bir formda birleştirilerek
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her bir maddenin olası seçeneklerine kaç uzman tarafından onay verildiği belirlenmiştir. Uzman görüş ve
önerileri, alan uzmanıyla incelenerek maddeler yeniden düzenlenmiş ve 32 maddelik denemelik ölçek
formu oluşturulmuştur. 9 madde kişiler arası roller, 10 madde bilgi sağlama rolleri, 13 madde karar verme
rolleri olarak belirlenmiştir. Elde edilen 32 maddelik form 5’li Likert (1=Hiçbir zaman; 2=Çok Az, 3=Ara
Sıra; 4=Genellikle; 5=Her zaman) olarak hazırlanmıştır.
2.5. Verilerin toplanması
Gerekli çalışmalar yapılarak uygulamaya hazır hale getirilen ölçek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
Denizli ili merkez ilçelerinde (Pamukkale ve Merkezefendi) yer alan ilkokul, ortaokul ve farklı tür liselerde
görevli öğretmenlere uygulanmıştır. Ölçme formları tüm öğretmenlere araştırmacılar tarafından dağıtılarak
toplanmıştır. Uygulama yapılmadan önce araştırmanın amacıyla ilgili katılımcılara bilgi verilmiş ve
gönüllü olanların katılımı sağlanmıştır.
2.6. Verilerin analizi
Araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 219 öğretmenden gelen yanıtlar doğrultusunda ölçeğin geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında faktör analizinin yapılabilmesi için gerekli
görülen örneklem büyüklüğü incelenmiş, çalışma grubu yeterli görülmüştür. Veri setinin normallik testinde
verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Huck’a (2008) göre normal dağılım gösteren bir veri
setinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olması gerekir. Yapılan analiz sonucunda
çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ile +1 arasında olduğu için verilerin normal dağılım gösterdiği
söylenebilir.
Okul Yönetici Rolleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek için varimax döndürme ile temel bileşenler
analizi kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Analizde faktör yükleri en az .45 olarak
belirlenmiştir Ölçeğin alt boyutları ve toplam güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır.
Ayrıca AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi
(DFA) yapılmıştır.
3. Bulgular
Bu bölümde “Okul Yönetici Rolleri Ölçeği” geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgulara yer
verilmiştir.
3.1. Geçerliliğe ilişkin bulgular
Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine başlamadan önce verilerin uygunluğunu saptamak
üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve BarlettSphericity testi hesaplanmıştır. KMO değeri .96
bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da ( x2 = 3560.560, p = 0.000) anlamlı çıkmıştır. KMO ve Bartlett's Testi
Değerleri Tablo 2'de gösterilmektedir.
Tablo 2.
Okul yönetici rolleri ölçeği KMO ve Bartlett’s test istatistikleri
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluğunun Ölçüsü
Bartlett Küresellik Testi
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231
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Varimax Dik Döndürme Tekniği kullanılarak yapılan ilk faktör analizi sonucunda, özdeğeri 1'den büyük
olan 3 faktör ortaya çıkmıştır. Maddelerin aldıkları faktör yükleri incelendiğinde her bir maddenin .45'in
üzerinde faktör yüküne sahip olduğu görülmüştür. Tekrarlı olarak yapılan faktör analizinde, iki faktör
altındaki yük değerleri arasındaki fark .10'den küçük olan ve binişik olan 10 madde, kapsam geçerliğini
etkilemeyeceği de belirlenerek, ölçekten çıkarılmış, kalan 22 maddeye tekrar faktör analizi yapılmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucunda ölçekte kalmasına karar verilen maddelerin faktörlere göre dağılımı ve
oluşan faktörlerin varyans oranları Tablo 3'te verilmiştir. Ayrıca yamaç birikinti grafiği de incelendiğinde
üçüncü dik çizgiden sonra grafik yatay bir hal almış ve ölçeğin üç boyutlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 3.
Açıklanan toplam varyans tablosu
Faktör Yükleri Kareler
Toplamı

Faktörler

Başlangıç Öz-Değerleri

Toplam

Açıklanan
Varyans (%)

Toplam
Açıklanan
Varyans (%)

Toplam

Açıklanan
Varyans (%)

Toplam
Açıklanan
Varyans (%)

1

12,490

56.771

56,771

12,490

56.771

56,771

2

1,333

6,059

62,829

1,333

6,059

62,829

3

1,048

4,764

67,593

1,048

4,764

67,593

Tablo 3’e göre ölçek boyutlarının özdeğerleri birinci faktör için 12,490, ikinci faktör için 1,333 ve üçüncü
faktör için 1,048’dir. Birinci boyutun açıkladığı varyans % 56,771, ikinci boyutun açıkladığı varyans %
6,059, üçüncü boyutun açıkladığı varyans % 4,764’tür. Bu üç boyutun toplam açıkladığı varyans oranı ise
% 67,593’tür. Sosyal bilimlerde açıklanan varyans oranın 40-60 arasında olması yeterli görülmektedir
(Karagöz, 2016; Scherer, Wiebe, Luther & Adams, 1988; Akt. Tavşancıl, 2014).
Tablo 4’te, ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir.
Tablo 4’te, OYRÖ açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Ölçeğin birinci boyutu olan
“Bireyler Arası Roller” altı maddeden (4, 9, 10, 11, 13, 15), ikinci boyut olan “Bilgi Sağlama Rolleri” yedi
maddeden (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) ve “Karar Verme Rolleri” boyutu ise dokuz maddeden (29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38) oluşmaktadır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, belli bir faktör altında toplanan göstergelerin, kuramsal yapının
göstergeleri olup olmadığına ilişkin bir sorgulama yapılır (Green, Salkind ve Akey, 1997). Doğrulayıcı
faktör analizinde ise kuramsal bir yapı doğrultusunda geliştirilen ölçme aracından elde edilen verilere
dayanarak söz konusu yapının doğrulanıp doğrulanmadığı test edilmeye çalışılır (Çokluk ve diğ., 2014,
s.177).
Doğrulayıcı faktör analizinde modelin uyumunun değerlendirilmesinde kabul edilebilir uyum değerleri;X2
/sddeğerinin 0 ile 5 arasında olması, RMSEA değerinin 0,05 ile 0,08 arasında olması; NFI, NNFI (TLI)
değerinin 0,90 ile 1,00 arasında olması; CFI değerinin 0,95 ile 1,00 arasında olması; GFI ve AGFI
değerinin 0,85 ile1,00 arasında olması; SRMR ve RMR değeri 0,08’den küçük olması kabul edilebilir uyum
olarak gösterilmektedir (Schumacker&Lomax 1996;Klein, 1998; Sümer, 2000; Bryne, 2010; Karagöz,
2016; Meydan ve Şeşen, 2011).OYRÖ’ye uygulanan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda
Tablo 5’te yer alan uyum indeksi değerleri ve Şekil 1’de yer alan model elde edilmiştir.
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Tablo 4.
OYRÖ açımlayıcı faktör analizi sonuçları

Karar Verme
Rolleri

Bilgi Sağlama
Rolleri

Bireyler Arası
Roller

Boyut

Madde no
Madde 13
Madde 11
Madde 9
Madde 15
Madde 4
Madde 10
Madde 21
Madde 23
Madde 24
Madde 27
Madde 25
Madde 22
Madde 26
Madde 33
Madde 36
Madde 38
Madde 31
Madde 34
Madde 37
Madde 32
Madde 35
Madde 29

F1
,704
,683
,629
,617
,559
,527

F2

F3

,755
,744
,708
,707
,664
,658
,635
,797
,771
,754
,718
,718
,713
,704
,688
,662

Tablo 5.
OYRÖ doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri
Uyum İyiliği İndeksi
X2 /sd
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
RMR
NFI
NNFI (TLI)
IFI
SRMR

Ölçme aracının değeri
1,719
0,873
0,854
0,969
0,057
0,037
0,929
0,965
0,969
0,052

Kabul edilebilir değere uygunluğu
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir
Uyum kabul edilebilir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda da AFA'da ortaya konulan yapının doğrulandığı görülmüştür. Bu
sonuç aynı zamanda alanyazın dikkate alınarak oluşturulan boyutların istatistiksel olarak doğrulandığını da
göstermektedir. DFA ile elde edilen model Şekil 1'de verilmiştir.
Curr Res Educ (2019), 5(1)
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e1

e2

e3

s4

s9

s10

,67 ,90

e13

s21

e12

s22

,83
,78
,68

e11

s23

e10

s24

,76

e9

s25

,85

,74

e5

e6

s11

s13

s15

,89
,90

,89 ,88

BIREYLER
ARASI
ROLLER

,85

,41

e4

,91

BILGI
SAGLAMA
ROLLERI
,85
,90

,79

e8
e7

s26

s29

e14

s31

e15

s32

e16

s33

e17

s34

e18

s35

e19

s36

e20

s37

e21

s38

e22

,82

s27

KARAR
VERME
ROLLERI
,88

,27

,86
,88
,87
,78
,78
,83

,32

,31

Şekil 1. OYRÖ DFA modeli
Elde edilen uyum indeksi değerlerine göre, OYRÖ’nün mevcut yapı geçerliliğinin doğrulandığı
söylenebilir. Faktör yükleri, bireyler arası roller boyutunda 0,67 ile 0,90 arasında, bilgi sağlama rolleri
boyutunda 0,68 ile 0,85 arasında, karar verme rolleri boyutunda ise 0,78 ile 0,90 arasında değişmektedir.
Üç faktörün birbirleriyle ve ölçeğin tamamı ile korelasyon değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Korelasyon
analizlerine göre faktörlerin birbirleri ile anlamlı ilişkilere sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 6.
Faktörler arası korelasyon değerleri
Faktörler

Bireyler arası roller

Bilgi sağlama rolleri

Karar verme rolleri

1
2
3

1,00

,689*
1,00

,767*
,796*
1,00

Ölçeğin iç ölçüt geçerliliğinin sağlanıp saplanmadığını belirlemek için madde toplam test korelasyonu ve
alt-üst %27’lik gruplar arasındaki ortalamaların anlamlılığına bakılmıştır. Ölçeğe ait ortalama, standart
sapma, madde toplam korelasyonları Tablo 7’de verilmiştir.
Madde toplam korelasyonları 0,509 ile 0,870 arasında değişmektedir. Karagöz (2016)’e göre madde toplam
korelasyonları 0,25 ve daha üzeri olduğu için maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği söylenebilir.
Alt ve üst % 27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların anlamlı olması da maddelerin,
bireyleri ölçülen davranış bakımından ne derece ayırt ettiğini gösterir (Büyüköztürk, 2012: 171). Alt ve üst
% 27’lik grupların t-testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo 7.
Madde toplam istatistikleri
Madde
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X̄

s

3,15
3,55
3,42
3,52
3,37
3,48
3,85
3,88
4,32
4,00
3,79

1,234
1,026
1,076
1,007
1,053
1,165
1,013
1,032
,873
1,037
1,045

Madde toplam
korelasyonu
0,589
0,543
0,651
0,509
0,548
0,765
0,777
0,722
0,551
0,688
0,675

Madde no

X̄

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3,95
3,83
3,69
3,77
3,65
3,60
3,73
3,85
3,79
3,74
3,98

s
,981
1,015
1,179
1,207
1,263
1,199
1,084
1,074
1,070
1,144
1,037

Madde toplam
korelasyonu
0,782
0,681
0,812
0,870
0,798
0,816
0,847
0,853
0,752
0,769
0,811

Tablo 8.
Madde ayırt ediciliğine ilişkin t-testi sonuçları
Madde no

t

p

Madde no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11,032
16,916
16,494
15,772
18,365
24,793
11,021
9,321
6,196
8,849
10,193

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

t
11,340
22,551
13,942
17,027
15,599
16,979
16,201
15,528
15,739
14,151
15,552

p
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tablo 8 incelendiğinde ölçekte yer alan tüm maddeler için t değerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlar, ölçekteki maddelerin geçerliklerinin yüksek olduğunu ve maddelerin ayırt edici olduğunu
göstermektedir.
3.2. Güvenirliğe ilişkin bulgular
Bu araştırmada güvenirlik düzeyinin belirlenmesi için Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. “Bireyler
Arası Roller” alt boyutuna ilişkin α katsayısı 0,94; “Bilgi Sağlama Rolleri” alt boyutuna ilişkin α katsayısı
0,92; “Karar Verme Rolleri” alt boyutuna ilişkin α katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır. Kılıç (2016), genel
olarak Cronbach Alpha değeri 0.70’in üzerinde olan ölçeklerin içsel tutarlılığa sahip olduğunu yani ele
alınan ölçeğin güvenilir olduğunu belirtmiştir. Tablo 9’da boyutlara ait Cronbach Alfa katsayıları
verilmiştir.
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Tablo 9.
Okul yönetici rolleri ölçeği ve alt boyutlarının cronbach alpha katsayıları
Alt boyutlar

N

Madde sayısı

Cronbach alfa

Bireyler Arası Roller
Bilgi Sağlama Rolleri
Karar Verme Rolleri

219
219
219

6
7
9

.94
.92
.96

Ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı yöntemlerinden olan yarı test güvenilirlik yöntemi ile ölçek iki yarıya
bölünmüştür. İki yarıdan elde edilen ölçümler arasında ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı ile hesaplanmıştır. İki yarı arasındaki korelasyon katsayısı r=.92 (p=.000) olarak saptanmıştır. Bu
bulgularla, ölçeğin güvenilirlik katsayısının yeterli olduğu söylenebilir.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, okul yönetici rollerini belirlemek amacıyla; bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme
rolleri olmak üzere 3 boyuttan oluşan 22 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. “Bireyler Arası Roller” boyutu
altı maddeden (4, 9, 10, 11, 13, 15), “Bilgi Sağlama Rolleri” boyutu yedi maddeden (21, 22, 23, 24, 25, 26,
27) ve “Karar Verme Rolleri” boyutu ise dokuz maddeden (29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) oluşmaktadır.
Yönetici rollerinin, yöneticilerin sergiledikleri roller kapsamında yer alması, farklı boyutları olması, her
boyutun ayrı bir alt ölçek olması nedeniyle ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği için toplam bir puan
elde edilememekte, üç boyutun her biri için ayrı puanlama yapılmaktadır.
Açımlayıcı faktör analizi ile Minztberg'in Yönetici Rolleri kuramına uygun olarak belirlenen faktörler
“bireyler arası roller”, “bilgi sağlama rolleri”, “karar verme rolleri olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı
faktör analizine ilişkin model uyum değerlerinin belirtilen kriterleri sağladığı belirlenmiştir (Schumacker &
Lomax, 1996; Klein, 1998; Sümer, 2000; Bryne, 2010; Karagöz, 2016; Meydan ve Şeşen, 2011).
Ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha katsayılarının yüksek olması (Bireyler Arası Roller = .94;
Bilgi Sağlama Rolleri = .92; Karar Verme Rolleri = .96) boyutlarda yer alan maddelerin birbiriyle tutarlı
olduğunu göstermektedir. Ayrıca iki yarı arasındaki korelasyon katsayısı r=.92 (p=.000) olarak
saptanmıştır. Bu bulgularla, ölçeğin güvenilirlik katsayısının yeterli olduğu söylenebilir.
AFA ve DFA sonuçlarına göre, okullara yönelik geliştirilen bu ölçeğin 3 boyut ve 22 maddeden oluşan
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen ölçek, okul müdürlerinin üstlendikleri
yönetici rollerine yönelik öğretmen algılarını ortaya koymaktadır. Alan yazında Mintzberg'in yönetici
rollerine yönelik sınırlı sayıda nicel ve nitel ölçme aracına rastlanmaktadır (Alexander, 1979; Judson, 1981;
Başarangil, 2016; Rüzgar ve Kurt, 2013). Bu nedenle ölçeğin, hem araştırmacıların hem de uygulayıcıların
çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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EK
Ek 1. Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

12

Çok Az

Ara Sıra

Genellikle

Her zaman

Okul müdürümüz;
Üstün başarı gösteren öğretmenleri ödüllendirir.
1
Okul çalışanlarının gelişimini destekler.
2
Okul çalışanlarıyla etkili iletişim kurar.
3
Okul amaçları için çalışanları etkiler.
4
Çalışanları motive edecek yeni hedefler belirler.
5
Kendi çalışanlarıyla diğer kurumlar arasında bir köprü görevi görür.
6
Yasal ya da etik bir engel olmadıkça okul dışından aldığı bilgileri zamanında okul çalışanlarına iletir.
7
Yasal ya da etik bir engel olmadıkça çok kritik bir bilgiyi çalışanlarına ihtiyaç duyduğu anda verir.
8
Resmi yazılı bilgileri öğretmenlere zamanında iletir.
9
10 Resmi olmayan ve çalışanların bilmesi gereken duyumları çalışanlara aktarır.
11 Okul dışındaki kişilere okulumuzla ile ilgili gerekli bilgileri aktarır.
12 Okul çalışanlarına okul ile ilgili bilgileri iletir.
13 Diğer yöneticilere okulumuzun işleyişi hakkında bilgi verir.
14 Okul ile ilgili fırsatları tanımlamak amacıyla kurumları ya da ortamları araştırır.
15 Değişiklik yaratmak için geliştirici projeler başlatır.
16 Okulu geliştirici projelerde, yeni fikirler üretir.
17 İşlerin yürütülüşü hakkında köklü değişiklikler yapmayı teklif eder.
18 Önemli ve beklenmedik problemler çıktığında çözüm bulmak için zamanında harekete geçer.
19 Problemlerin büyümesini beklemeden harekete geçer.
20 Okul ile ilgili görev ve sorumlulukları ilgili kişilere dağıtır.
21 Okul bütçesi ile ilgili işleri planlar.
22 Okul bütçesinin kullanımı ile ilgili okul aile birliği ve öğretmenlerle görüşmeler yapar.

Hiç Bir Zaman

Aşağıdaki ifadelerden size uygun olanların karşısına X işareti koyunuz.
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Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin
İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle
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Öz
Bu araştırmada, “bireyleri en çok mutlu eden faktörleri”in neler olduğu ikili karşılaştırma yöntemi
ile ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ankara ve İstanbul ilindeki
farklı cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, gelir ve meslekteki 122 gönüllü birey üzerinde yapılmıştır.
Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket
kullanılmıştır. Anket ile ikili karşılaştırmalı olarak toplanan verilere ölçekleme çalışması
yapılabilmesi için Thurstone’un karşılaştırmalı yargı kanunun V. Hal denklemi ile ölçekleme
işlemleri uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalar yöntemiyle bireyleri en çok mutlu eden faktörlerin
karşılaştırılmaları sonucunda elde dilen bulgulara göre, bireyleri en çok mutlu eden faktörlerin
başında; “ailenin” geldiği belirlenmiştir. Çalışmada bireyleri en çok mutlu eden ikinci faktör ise
ahlaki değerlerdir. Bu ilk iki özelliği sırasıyla, özgürlük, iyi bir iş, kariyer, sosyal çevre ve para
izlemektedir. Çalışmaya katılan katılımcıları mutlu eden faktörler içinde en son sırayı alan faktörün
statü olduğu gözlenmiştir.
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In this study, it was studied what “features that make individuals most happy” should be by scaling
study with pairwise comparison to determined. This research was performed on 122 volunteer
responders in different gender, age groups, education level and occupations in Ankara and Istanbul.
The study group was determined by the maximum diversity sampling method of purposive
sampling method. A questionnaire prepared by the researcher was used as the data collection tool.
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Scaling was applied by Thurstone’s law of comparative judgment case V. equation to perform scaling work
on collected data with pair-wise comparison by questionnaire. According to the findings obtained as a
result of comparing the factors that make the individuals most happy by pair-wise comparison, it was
determined that “family” was first feature that makes individuals most happy. The second factor that makes
individuals most happy is the moral values. These first two features were followed by freedom, good work,
career, social environment and money. It was observed that the factor that took the last place was status
among the factors that make the participants happy.
Keywords: Pair-Wise Comparison Method, Scaling, Happiness, V. Equations.
1. Giriş
İnsanların üzerinde fikir birliği yapmaya çalıştığı bir o kadar da farklı tanımlarla kendini gösteren
“mutluluk” kavramı üzerinde tarihin en eski yıllarından günümüze kadar bir çok bilim insanı çalışmıştır.
Aristoteles, Nikhomakos’a Etik (MÖ.350) adlı eserinde mutluluğu bir duygu olarak değil bir etkinlik olarak
tanımlarken, Eudamonia mutluluğu; insanın en iyi hali olarak tanımlar. Mutluluk, pratik felsefenin de en
büyük amacıdır. İnsanın iyi oluşu da erdemli olmasına ve erdemi hayatına uygulamasına bağlıdır.
Aristoteles sağlık, varlık ve güzelliği de dışarıdan gelen iyilikler olarak kabul etmiştir. Stoacılar sadece
erdemin yeterli olduğunu düşünmüş, dış etkileri gereksiz bulmuşlardır. Schopenhauer mutluluğun doyum
sağlanan bir şey olduğunu söylemiştir. İnsan istedikçe ister ve her doyum yeni bir isteğe yol açar. Bu da
sürekli bir tatminsizlik getirdiğinden ıstırabın çoğalmasına yol açar. İştah ve bencillik engellenmedikçe
mutlu olunamaz. İstekler acılar ile birlikte gelir. Nietzche’ye göre mutluluk insan eylemlerinin en yüksek
amacı olan durumdur. Ahlaklı olmak için yapılan davranışların daha çok mutsuzluğa yol açtığını ve
içgüdüleri bastırmanın mutluluğu engellediğini söyler. Gerçek mutluluk üstinsanı yaratmakla mümkün
olacaktır.
Günümüze gelindiğinde mutluluk, bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve duyguların nicelik olarak
üstünlüğü şeklinde tanımlanmıştır (Myers ve Diener, 1995). Genel anlamda mutluluk, bireyin kendi
yaşamını sahip olduğu değerlere, yargılara ve önem verdiği faktörlere göre algılaması ve algılama
sürecidir. Mutluluk insanoğlunun hayattaki en önemli amacıdır (Gilman, Huebner ve Laughlin, 2000).
Geçmişte sadece felsefe ve psikoloji gibi sınırlı sayıda bilim dallarının uğraşı olan mutluluk, artık
günümüzde sosyal bilimler, tıp, iktisat gibi birçok bilim dalının da ilgi alanına girmektedir. Son yıllarda
mutlulukla ilgili yapılan disiplinler arası çalışmalarda artış gözlenmektedir.
Mutluğu ve mutlu kişiyi açıklamaya yönelik ilk akademik çalışma Wilson tarafından yapılmıştır. “Genç,
sağlıklı, iyi eğitimli, iyi ücret alan, dışa dönük, iyimser, kaygısız, dindar, evli, iş erdemi yüksek, makul
isteklere sahip, her iki cinsiyetten ve zeki kişi” Wilson (1967) tarafından mutlu kişi olarak tanımlanmıştır
(akt. Diener, 1999, ss. 542, 575). Ekonomik açıdan gelir ve iş durumu, mutluluğu etkileyen faktörler
arasındadır. Çoğu araştırma iş durumu ve gelir düzeyinin bireyin mutluluk kaynakları olarak nitelemektedir
(Winkelmann ve Winkelmann, 1998; Gerlach ve Stephan, 1996; Clark ve Oswald, 1994). Mutluluk ve
gelir, doğrudan pozitif yönde ilişkiye sahip olmamakla birlikte insanların geliri daha iyi olduklarında
kendilerini mutlu olarak nitelendirdikleri yapılan araştırmaların sonuçları arasında yer almaktadır (Wang ve
Vander Weele, 2011; Peiro, 2006; Blanchflower ve Oswald, 2004). Aile sahibi olmanın bireylerde
mutluluk kaynağı olduğu Wilson tarafından yapılan çalışmalarda detaylı olarak açıklanmıştır. Bu konu
üzerine yapılan çalışmalarda evli ve aile sahibi olan bireylerin hiç evlenmemiş ya da aile sahibi olmayan
bireylerden daha fazla mutluluk hissine sahip olduğu genel bir bulgudur (Hayo ve Seirfert, 2003; Lee,
Seccombe ve Shehan, 1991). Ayrıca TUİK tarafından 2003 yılından itibaren yapılmaya başlanan Yaşam
Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre para, başarı ve iş bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler
arasında ön sıralarda yer almaktadır.
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Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılan çalışmalarda bireylerin mutluluğuna yönelik yapılan
çalışmalarda demografik, ekonomik, fiziksel çevre, sosyal çevre ve içinde yaşanılan ülkenin sosyoekonomik durumu gibi değişkenler bireylerin mutluluğu konusunda söz sahibi olan faktörlerdir. Bireylerin
mutluluğu algılaması ve tanımlanmasında etkili olduğu düşünülen faktörlerin, araştırmaya katılan gönüllü
katılımcılar tarafından belirlenmesi, ölçülmek istenen özelliğin algılanan büyüklüğü ile gerçek büyüklüğü
arasında bir ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir (Crocker ve Algina, 1986). Belirlenen bu ilişkinin
kurallara bağlı ve sayısal biçimde ifade edilmesi ise “ölçekleme” olarak adlandırılmaktadır. Ölçekleme, ilk
olarak psikofizik ile ortaya çıkmıştır. Psikofizik, ölçülmek istenen özelliğin ya da fiziksel uyarıcının kişide
oluşturduğu sinirsel etkiyi araştıran bir bilim dalıdır (Güvendir ve Özkan, 2013). Ölçekleme ise Stevens
(1966)’a göre objelerin bir kurala bağlı olarak sayılarla işaretlenmesidir.
Ölçekleme teknikleri daha çok psikometrinin konu alanı olmakla birlikte; alan yazında eğitim, işletme,
hukuk, ekonometri gibi sosyal bilimlerin yanı sıra tıp, hemşirelik, kimya gibi farklı alanlarda yapılan
çalışmalarla sınırlı sayıda da olsa tek ve çok boyutlu ölçeklemenin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır
(Huggins-Manley, Algina ve Zhou, 2018; Esen, Temel ve Demir, 2017; Anıl ve İnal, 2017; Tat ve Anıl,
2016; Anıl, Ertuna, ve Uysal, 2015; Arslantaş ve Özkan, 2014; Ömür ve Erkuş, 2013; Acar Güvendir ve
Özer Özkan, 2013; Bal, 2011; Bülbül ve Köse, 2010; Brown ve Peterson, 2009; Güler ve Anıl, 2009;
Tüzüntürk, 2009; Alan, 2008; Yiğit, 2007; Anıl ve Güler, 2006; Lorenzo-Seva ve Berge, 2006; Groenen
ve Velden, 2004; Tezbaşaran, 2004; Steyvers, 2001; Okada ve Imaizumi, 1997).
Başarı, zekâ, ilgi, güdü, tutum gibi psikolojik özellikleri ölçecek yolların bulunması, ölçme araçlarının
geliştirilmesi ve ölçeklenmesi önemlidir (Bal, 2011). Anıl ve Güler (2006) tarafından ölçme sürecindeki
ölçekleme, nitel ayrımları gösteren gözlemlerden nicel ayrımları gösteren ölçülere geçişteki önemli bir
halka olarak açıklanmaktadır. Ölçeklemede kullanılan deneysel yöntemler, probleme uygulanan yaklaşıma
bakılarak başlıca iki grupta toplanabilir. Birinci gruptaki deneysel yöntemler “uyarıcı merkezli yaklaşım”
ya da “yargı yaklaşımı” deyimleriyle bilinen yöntemlerdir. İkinci grupta ise, denek tepkilerine dayanan
veya kısaca “tepki yaklaşımı” deyimiyle bilinen yöntemler vardır (Anıl ve İnal, 2017).
Ölçme tekniklerinden yargı yaklaşımına dayalı olan ikili karşılaştırmalar yöntemi Thurstone tarafından
geliştirilmiştir. Bu yöntem ilk defa Fechner (1966) tarafından psikofizikte kullanılmış olmasına rağmen,
literatürde Thurstone (1927) ve Zermelo (1929) tarafından nesnelerin karşılaştırılması için olasılık
modellerinin tanımlanması ikili karşılaştırmalar metodu üzerine yapılan çalışmaların başlangıç noktaları
olarak belirtilmektedir (Eggen ve Linden, 1988). Bu yöntem aslında basit bir karşılaştırmadır. Katılımcılara
önceden tespit edilen uyarıcıların hepsi ikili olarak verilir ve onlardan bu verilen ikilileri karşılaştırmaları
istenir. Titchener (1901)’ e göre, bireyler belirli sayıda uyaranla karşılaştıklarında hangilerinden daha çok
hoşnut oldukları ile ilgili net bir yargıda bulunamazken, uyaranlar ikili şekilde verildiğinde daha net ve
yargılarda bulunabilmişlerdir.
Bu çalışmada, mutlu bireylerde bulunması gereken faktörler, ankete gönüllü olarak cevap veren bireylerin
verdikleri tepkilere dayalı olarak ikili karşılaştırmalarla ölçekleme yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
1.1

Çalışmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda büyük önem kazanan mutluluk kavramı ile ilgili olarak bireylerin
verdikleri cevaplardan, onları mutlu eden faktörlerin neler olduğunun ölçekleme yöntemlerinden birisi olan
ikili karşılaştırma yöntemi ile belirlenmesidir. Günümüzde mutluluğa ve mutluluk ile ilgili yapılan
araştırmalara ilginin artmasıyla birlikte çalışma sayıları ve çeşitliliği de artmaktadır. Ancak genellikle
karşılaştırma yapılarak belirlenmesi veya incelenmesi yoluna gidilen mutluluk kavramına ilişkin alan
yazında ölçekleme ile ilgili az sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Bu konunun seçilmesinin
sebeplerinden birisi de budur.
Curr Res Educ (2019), 5(1)

15

D. Anıl & E. Büyükatak

Mutluluk ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle mutluluk faktörleri hakkında genel bir açıklama yapmak
için anketler veya ölçekler kullanılarak bu faktörlerin belirlenmesine yönelik olup çoğunlukla niteldir. Bu
çalışmada ise bireyleri mutlu eden faktörlerin neler olduğu ikili karşılaştırmalar yapılmak suretiyle nicel
olarak belirlenmektedir. Böylece mutluluk kavramına ilişkin yapılan diğer çalışmalara farklı bir bakış açısı
katacağı beklenmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası yapılan çalışmalarda ölçekleme ile ilgili çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yönüyle yapılan bu çalışmanın ölçekleme alanında ve mutluluk ile ilgili
yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.

Yöntem

2.1

Araştırmanın türü

Bu çalışma, bireyleri mutlu eden faktörlerin neler olduğunu ikili karşılaştırma yöntemi olan ölçekleme
yöntemi ile belirlenmesini ve sıralanmasını amaçlamıştır. Bu nedenle örneklem bilgilerinden bir evrene
genelleme yapma amacı güdülmediği için bu çalışma, nicel bir yöntem olmakla birlikte betimsel bir
çalışma niteliğindedir (Karasar, 2013).
2.2

Çalışma grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve İstanbul ilindeki farklı yaş grubu ve meslekteki 122 gönüllü
cevap veren bireyler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin %59’u erkek, %41 kadındır. Yaş Aralığı
19 ile 56 arasında değişmekte olup, katılımcıların çoğunluğu 30-40 yaş aralığındadır (%48). Katılımcıların
%64’ü evli, %36’sı bekardır. Ankette sorulan 5 farklı eğitim düzeyine (İlkokul mezunu, lise mezunu,
üniversite mezunu, yüksek lisans yapıyor/mezun ve doktora yapıyor/mezun) göre katılımcıların çoğunluğu
lise ve üniversite mezundur (%61). Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik esaslı çalışmalarda amaç,
çeşitlilik arz eden durumlar arasında ortak olguların olup olmadığını bulmak ve bu çeşitliliğe göre
problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2011).
2.3

Veri toplama aracı

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Anket iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyoekonomik faktörlerin sorgulandığı 7 madde, ikinci bölümde
ise bireyleri mutlu eden faktörlerin yer aldığı 28 ikili karşılaştırma maddesi bulunmaktadır.
İkinci bölümde ise mutluluk faktörleri, ilgili literatürün incelenmesi sonucu bulunarak listelenmiştir
(Winkelmann ve Winkelmann, 1998; Gerlach ve Stephan, 1996; Clark ve Oswald, 1994; Lee, Seccombe ve
Shehan, 1991). Ardından 15 gönüllü katılımcıya açık uçlu olarak onların mutluluk kriterleri sorulmuş ve
listelenmiştir. Bu iki liste ve uzman görüşleri de dikkate alınarak 8 mutluluk özelliği belirlenmiştir. İkili
karşılaştırmalara dayalı ölçekleme yapılabilmesi için bu faktörler ikili şekilde anketin ikinci bölümünde yer
almıştır.
2.4

Verilerin analizi

Espinoza ve Conner ikili karşılaştırma yargılarından her birinin bireydeki psikolojik ölçekte bir noktaya
denk geldiğini belirtmektedir. Bu iki yargının psikolojik ölçekteki yeri tanımlanamayan bir ayırıcı süreç
tarafından belirlenir. İnsanoğlunun algısal durumunun karmaşık doğası gereği bu ayırıcı süreç her
defasında farklı şekilde meydana gelir. Bu durumda aynı ikili karşılaştırma yargısı bireye tekrar tekrar
sunulduğunda, bunlar algılanan boyutta normal bir dağılım sergilerler. Bu dağılımın ortalaması standart
sapmanın birim olarak kullanıldığı aralık ölçeğinde o yargının ölçek değeri olarak kabul edilir (Anıl ve
İnal, 2017). Çalışmada anket ile ikili karşılaştırmalı olarak toplanan verilere ölçekleme çalışması
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yapılabilmesi için Thurstone’un karşılaştırmalı yargı kanunun V. Hal denklemi ile ölçekleme işlemleri
uygulanmıştır. V. Hal denkleminin uygulanmasına yönelik olarak ölçeğin iç tutarlılığı test edilmiştir. Ölçek
değerlerinin iç tutarlılığının hesaplanması, gözlenen frekans oranlarının ölçek değerlerinden elde edilen
gözlenen frekans oranları ile ne kadar uyumlu olduğu hesaplanarak yapılmaktadır (Turgut ve Baykul,
1992).
Bu araştırmada kullanılan ölçek değerlerinin iç tutarlılığının hesaplanması için ölçek değerlerinin Z Birim
Normal Sapmalar Matrisi ve bu matristen de Teorik Oranlar Matrisi, bu teorik oranlar ile gözlenen oranlar
arasındaki uygunluğa bakılarak, ölçek değerlerinin ortalama hatası hesaplanmıştır. Elde edilecek küçük bir
ortalama hata gözlemci yargılarının güvenilir olduğuna, büyük bir hata ise gözlemci yargılarının güvenilir
olmadığına işaret etmektedir. Elde edilen büyük bir hata değeri ya modelin varsayımlarının
sağlanamadığını ya gözlemci yargılarının güvenilir olmadığını ya da her iki hata kaynağının da etkili
olduğunu göstermektedir (Turgut ve Baykul, 1992). Gözlenen değerler ile teorik değerler arasındaki
uyumun manidar olup olmadığı Ki- Kare Testi ile test edilmektedir. Çalışmada Ki-Kare değeri, ilgili
serbestlik derecesinde belirlenen anlamlılık düzeyindeki tablo değeri ile karşılaştırılmış ve manidar
çıkmamıştır. Diğer taraftan, hesaplanan Ki-Kare değerinin manidar çıkması durumunda ölçeğin iç
tutarlılığının olmadığına karar verilir. Böyle bir durumda, V. Hal eşitliğine alternatif olarak III. Hal
eşitliğinin kullanılması önerilmektedir.
Çalışmanın analizinde ilk olarak bireylere yapmış oldukları karşılaştırmalara ait frekans değerleri
belirlenmiş ve frekans matrisi (F) oluşturulmuştur. Frekans matrisindeki değerlerin toplam kişi sayısına (N)
bölünmesi ile oranlar matrisi (P), oranlar matrisi değerlerine karşılık gelen z değerleri belirlenerek birim
normal sapmalar matrisi (Z) bulunmuştur. Birim normal sapmalar matrisinde her bir sütuna ait değerler
toplamı alınmış ve bu toplam sütun eleman sayısına bölünerek ölçek değeri (Sj) hesaplanmıştır. Eksenin
başlangıç noktasını (0) en küçük ölçek değerine (Sj) kaydırmak için, en küçük ölçek değerin mutlak değeri
diğer tüm ölçek değerlerine eklenerek yeni ölçek değeri (Sc) sayı doğrultusunda sıralanmış ve
gösterilmiştir. Kaydırma yapılırken en küçük ölçek değeri negatif olduğu için tüm değerlere bu değerin
mutlak değeri eklenmiştir.
3.

Bulgular

Araştırmaya katılan gönüllü katılımcılara ikişer ikişer verilen 8 ayrı mutluluk faktörlerini karşılaştırmaları
istenmiştir. Yapılan karşılaştırma sonrası bu faktörlere ilişkin frekans değerleri belirlenerek Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1.
Frekanslar matrisi (F)
A
A
B
C
D
E
F
G
H

30
11
47
38
17
15
11

B
92
37
94
67
17
39
36

C
101
85
99
87
60
45
63

D
75
28
23
45
16
13
20

E
74
13
35
77
38
35
35

F
105
55
62
106
84
51
57

G
107
83
77
109
87
71

H
111
86
59
102
87
65
63

59

Frekans matrisi katılımcıların tercih ettikleri mutluluk faktörlerine göre oluşturulmuştur. Tablo 1’de
görüldüğü üzere A özelliği ile B özelliği karşılaştırıldığında çalışma grubunda bulunan 122 katılımcının
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92’si A özelliğini B özelliğine göre daha çok tercih etmektedir. Frekans matrisinde esas köşegen
üzerindeki hücreler boş bırakılmıştır. Bunun nedeni ise her yöntemin kendisiyle karşılaştırma yapılmamış
olmasıdır. Matris esas köşegene göre simetriktir ve simetrik elemanların toplamı araştırmaya katılan toplam
katılımcı sayısını göstermektedir. Frekans matrisinin toplam katılımcı sayısı (N) olan 122’ye bölünmesiyle
oranlar matrisi (P) elde edilmiştir. Oranlar matrisine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Oluşturulan
tabloda esas köşegene simetrik olan elemanların toplamı 1 olduğu görülmektedir.
Tablo 2.
Oranlar matrisi (P)
A
A
B
C
D
E
F
G
H

0,25
0,09
0,39
0,31
0,14
0,12
0,09

B
0,75
0,3
0,77
0,55
0,14
0,32
0,3

C
0,83
0,7
0,81
0,71
0,49
0,37
0,52

D
0,61
0,23
0,19
0,37
0,13
0,11
0,16

E
0,61
0,11
0,29
0,63
0,31
0,29
0,29

F
0,86
0,45
0,51
0,87
0,69
0,42
0,47

G
0,88
0,68
0,63
0,89
0,71
0,58

H
0,91
0,7
0,48
0,84
0,71
0,53
0,52

0,48

Oranlar matrisindeki hücrelerde yer alan değerlere karşılık gelen birim normal değerler (z değerleri) elde
edilmiş ve birim normal sapmalar matrisi (Z) Tablo 3’te gösterilmiştir. Matristeki z sütun değerlerinin
ortalamaları alınarak 8’e bölünmüş ve böylece ölçek değerleri (Sj) hesaplanmıştır.
Tablo 3.
Birim normal sapmalar matrisi (Z)
A
A
B
C
D
E
F
G
H
Sj
Sc

-0,687
-1,34
-0,292
-0,492
-1,083
-1,16
-1,34
-0,913
0,000

B
0,687
-0,515
0,74
0,124
-1,083
-0,469
-0,539
-0,29
0,623

C
0,946
0,515
0,883
0,563
-0,021
-0,335
0,041
0,274
1,187

D
0,292
-0,74
-0,883
-0,335
-1,121
-1,245
-0,978
-0,884
0,029

E
0,27
-1,245
-0,563
0,335
-0,492
-0,563
-0,563
-0,515
0,398

F
1,083
-0,124
0,021
1,121
0,492
-0,207
-0,082
0,204
1,117

G
1,16
0,469
0,335
1,245
0,563
0,207
-0,041
0,463
1,376

H
1,34
0,539
-0,041
0,978
0,563
0,082
0,041
0,36
1,273

Tablo 4'deki (Sj) değerleri incelendiğinde, eksenin başlangıç noktasını (0) en küçük ölçek değerine
kaydırmak için, en küçük ölçek değerin (Sj= -0,913 ) mutlak değeri diğer tüm ölçek değerlerine eklenerek
yeni ölçek değerleri (Sc) bulunmuştur ve Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Ölçek değerlerinin sayı doğrusu üzerindeki ölçek değerleri
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Tablo 3'te gösterilen Sj uyarıcı sıralamalarına göre, mutlu eden faktörler Tablo 4'te gösterildiği şekilde
sıralanmıştır.
Tablo 4.
İkili karşılaştırma yargılarının V. hal denklemi ile ölçeklenmesinden elde edilen ölçek değerleri
Sıraları
1
2
3
4
5
6
7
8

Ölçek Değerleri (Sc)
0,000
0,029
0,398
0,639
1,117
1,187
1,21
2,65

Uyarıcılar
Aile
Ahlaki Değerler
Özgürlük
İyi Bir İş
Kariyer
Sosyal Çevre
Para
Statü

Bireyleri mutlu eden faktörler Tablo 4’teki gibi sıralanmıştır. Araştırmaya katılanların verdikleri
cevaplardan onları mutlu eden birinci sıradaki faktör “aile” olarak görülmektedir. Bu özelliği sırasıyla,
ahlaki değerler, özgürlük, iyi bir iş, kariyer, sosyal çevre, para izlemektedir. Katılımcıları mutlu eden
faktörler içinde en son sırayı statünün aldığı gözlenmiştir.
4. Sonuç
Bu çalışmada farklı yaş grubu ve meslekteki katılımcıları mutlu eden 8 farklı özelliğin ikili karşılaştırma
yapılarak ölçeklendirilmesi amaçlanmıştır. Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme tekniklerinden biri olan
ikili karşılaştırmalar yöntemiyle bireyleri en çok mutlu eden faktörlerin karşılaştırılmaları istenmiştir.
Yapılan sıralamaya göre “ailenin” bireyleri mutlu eden faktörlerden birinci faktör olduğu belirlenmiştir.
Elde edilen bu sonuç Wilson (1967) tarafından yapılan ve aile sahibi olmanın bireylerde mutluluk kaynağı
olduğunu belirten çalışma sonucuna benzemektedir. Ayrıca aile sahibi olan bireylerin mutluluk hissine
sahip olduğu genel bulgusu ile örtüşmektedir. Diener (2000) 42 ülkede 59,169 kişi ile yaptığı çalışmada
evli ve aile sahibi olma ile mutluluk arasındaki ilişkinin küçük varyasyonlara rağmen tüm dünyada benzer
özellikler gösterdiğini belirtmiştir. Geniş örneklem büyüklükleri ile yapılan çalışmalarda her iki cinsten evli
ve aile sahibi diğerlerine göre daha fazla mutluluk bildirdiği ortak bir bulgudur (Hayo ve Seirfert 2003).
Aile sahibi olmak bireylere sosyal ve finansal destek sağlamaktadır. Onlara mutsuzluk yaratabilecek
durumlarda koruma sağlayabilecek, kendilerini daha mutlu hissettirebilecektir.
Aileden sonra bu özelliği sırasıyla ahlaki değerler, özgürlük, iyi bir iş, kariyer, sosyal çevre, para
izlemektedir. Katılımcıları mutlu eden faktörler içinde en son sırayı statü almıştır.
Ahlaki değerler genellikle din ve geleneğe dayanmaktadır. Böylelikle bir insanın kazanmış olduğu bu
ahlaki değerler nihayetinde bireyi mutluluğa eriştirmektedir. Bireyin hayatını ahlaki değerler doğrultusunda
devam ettirmesi, onu bireysel anlamda rahat bir vicdana, tutarlı bir karakter yapısına ve daha sorunsuz bir
yaşam şekline götürmekte, toplumsal ilişkiler bağlamında ise ailesi, eşi dostu ve çevresi ile daha olumlu
ilişkiler geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bireysel ve toplumsal mutluluğa zemin hazırlayan bir
süreçtir (Çakıcı, 2015) Bu çalışmada ahlaki değerlerin özgürlük, iyi bir iş, kariyer, sosyal çevre ve paradan
önde gelmesinin sebebi bu bağlamda nitelendirilebilir.
Mutluluğun parayla ilişkisi doğru orantılı değildir. Para, mutlu olmak için imkan, güvenlik, sağlık ve
konfor vermektedir. Paranın bir noktadan sonra mutlu etmesi mümkün değildir. Yapılan çalışmalarda para
ve mutluluk ile ilgili olarak paranın sadece aşırı düzeydeki fakirliklerde etkili olması, temel ihtiyaçlar bir
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kere karşılandığı zaman, para artık etkili değildir. İnsanlar bir kere temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra
artan refah seviyesi sürpriz bir şekilde az bir etki yapmaktadır (Myers ve Diener, 1995). Ayrıca, para ile
birlikte değişen statü ve güç gibi faktörler paranın mutluluk üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Bu durum bir
toplumda göreceli bir durumdur ve böylelikle para arttıkça mutluluk artmamaktadır. Kişinin elde ettiği
para, içinde yasadığı topluma göre anlam kazanmaktadır (Yetim, 2001). Bununla birlikte, insanlar
hallerinden ne kadar memnun olduklarını başka insanların hallerine bakarak, onlarla kendilerini
kıyaslayarak karar vermektedir. Bu durum paranın etkisini doğrudan ancak, sosyal karşılaştırmaya bağlı
kılmaktadır (Diener, 1984) Çalışmada paranın bireyleri mutlu eden faktörlerden son sıralarda yer alması,
mutluluk ve gelirin doğrudan pozitif yönde ilişkiye sahip olmadığı fakat bireylerin iyi gelir sahibi veya
paraları olduğunda kendilerini mutlu olarak nitelendirdikleri ile ilgili yapılan çalışmalara yakın sonuçlar
ortaya çıkarmıştır (Wang ve VanderWeele, 2011; Peiro, 2006;Blanchflower ve Oswald, 2004).
Bu çalışmada mutluluk ile ilgili sadece 8 özellik karşılaştırılmıştır. Daha fazla sayıda mutluluk özelliği
kullanılarak çalışmalar yapılması önerilebilir. Ayrıca çalışmada kullanılan anketin birinci bölümdeki sosyoekonomik özellikler de diğer çalışmalarda mutluluk özelliği olarak veya karşılaştırmalarda kullanılabilir.
Alan yazında mutluluk ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı ölçekleme yöntemlerinin uygulanması ve bu
yöntemler sonucunda ortaya çıkan sonuçların karşılaştırılması önerilebilir.
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Bu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının
matematik öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili düşünce ve deneyimlerini incelemek, sınıf içi
öğretimlerinde materyal kullanımıyla yapılan etkinliklere ne düzeyde yer verdiklerini sebepleriyle
araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde görev
yapmakta olan 11 tane öğretim elemanından oluşmaktadır. Çalışma verileri görüşmeler yardımıyla
toplanmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmada nitel
araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır Araştırma bulgularının analiziyle;
öğretim elemanlarının matematik öğretimi derslerinde materyal kullanımını faydalı buldukları ama
kullanırken, süre yetmemesi, matematik programının içeriği ve yoğun olması, öğrencilerin daha
önce materyal kullanmamış olmaları, teknolojik araçları kullanamamaları nedenlerinden ötürü
sınırlı kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bütün öğretim elemanlarının hemfikir olduğu konu ise
materyal kullanımının yaparak yaşayarak öğrenmenin diğer bütün alanlarda olduğu gibi matematik
öğretiminde de kalıcılığı artırdığıdır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Materyali, Öğretim Elemanı, Matematik Eğitimi, Öğretim
Teknolojisi.
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Abstract
The aim of this study is to examine the thoughts and experiences of the teaching staff of the
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Department of Primary Mathematics Teaching about the use of materials in mathematics teaching, and to
determine the level of the activities in the classroom with the use of materials. The sample of the study
consists of 11 lecturers working in the department of elementary mathematics teaching. The data of the
study were collected by means of interviews and the data were analyzed by content analysis. In this
context, the phenomenology of qualitative research design was used in the study. With the analysis of the
research findings, it was found that the teaching staff found the use of materials in mathematics teaching
lessons helpful. However, it has been concluded that the using of materials by the instructors is limited due
to reasons such as the inadequacy of the time, the content of the mathematics program, and the fact that the
students have not used material before, they cannot use technological tools. All faculty members agree that
the use of material and learning by doing, as in all other areas, increases persistence in mathematics
teaching.
Keywords: Teaching Material, Teaching Staff, Mathematics Education, Instructional Technology.
1. Giriş
Son yıllarda ülkemizde matematik eğitimi üzerinde yapılan program geliştirme çalışmaları, matematik
öğretiminde geleneksel yaklaşımın yerine öğrenci merkezli yaklaşımları temel almaktadır (Akbayır, 2016).
Geçmişte, matematik eğitiminde bireylerden beklenen, öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirip
matematiksel bilgi ile donanıp bu sayede kendini diğer bireylerden üstün tutabilmesiydi. Son yıllarda ise
matematik eğitimine bakış açısında önemli değişiklikler olmuştur (İnci Kuzu ve Aras, 2018). Değişen
eğitim-öğretim programıyla birlikte öğrenci merkezli öğretim yöntemi, materyal ve teknoloji kullanımını
mecburi bir hale getirmiştir. Yeni matematik öğretim programı, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği
öğrenme durumları ile öğrencinin yaparak, yaşayarak, keşfederek ve görerek öğrenmesini temele alan bir
yaklaşıma sahiptir. Öğrencilerin ne öğrendiklerini daha iyi anlamaları için de sınıf ortamında eğitici araçlar
kullanmak çok önemlidir. Öğrenmeye yardımcı unsurların, öğrencileri öğretim sürecinde motive etmeleri
ve harekete geçirmeleri nedeniyle öğrenmeyi güçlendirdiğine inanılmaktadır. Görsel araçlar, görsel-işitsel
araçlar ve gerçek nesne içerikli öğrenme yardımcıları, öğretme ve öğrenmenin yürütüldüğü eğitim
ortamlarında eğitim materyalleri ve araçlarıdır (Toptaş, Çelik ve Karaca, 2012). Günümüzün sınıf
ortamında görsel ve işitsel materyallerin çok önemli olduğu artık kabul gören bir gerçektir. Görsel ve işitsel
materyallerin etkili bir şekilde kullanılması için, bu materyallerin kullanımını bilmek gerekir. Bu durum
dersin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (Can, 2010).
Matematik öğretim programında da, matematik öğretiminde somut bilgilerin kaynak alınarak ilerlenmesi,
öğrenme aşamasında öğrencilerin uygulama yapmasına olanak tanınması gerektiği vurgulanmıştır.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinde somut bilgilerden yola çıkılması ve öğrencilere uygulama olanağı
sağlanması öğretim materyallerini etkin kullanarak mümkün olmakla birlikte öğretim programlarında yer
alan kazanımları gerçekleştirmek için kullanılan öğretim materyalleri, bilginin keşfedilmesi ve
yapılandırılmasında büyük öneme sahip araçlardır. Ayrıca matematik eğitiminde son yıllarda değişen bakış
açısına göre de öğrencilerin sadece matematiksel bilgiye hakim olmaları değil aynı zamanda bildiklerinin
yaşamına yansıtabilen ve yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirilmek hedeflenmektedir. Bu hedefi
gerçekleştirmede izlenecek yolun belirlenmesinde ve işleyişinde birtakım yeniliklerin olması
gerekmektedir. Bu nedenle matematik öğretim programında öğretme-öğrenme sürecinde materyal
kullanımı önem kazanmıştır (Kutluca ve Akın, 2013; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).
Matematik öğretim programı öğrencinin bilgileri kendisinin keşfetmesini ve anlamlandırmasını
amaçlamaktadır. Matematiksel becerileri etkili bir biçimde öğrenebilmeleri için öğrencilerin matematiksel
kavramlar ve şekiller arasındaki ilişkileri keşfetmek amacıyla yoğun bir çaba sarf etmeleri gerekir. Onların
bu çaba içinde yer almaları için olabildiğince somut materyallerin kullanıldığı gündelik yaşamda karşılarına
çıkabilecek problemlere yer verilmelidir (Çekirdekçi ve Toptaş, 2011). Bireyin eğitim öğretim hayatına
başlandığı andan itibaren tüm kademelerde bireylere hayatlarında gerekli olan matematik bilgisini
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kazandırmak amaçlanmaktadır. Ancak matematiğin kendine has soyut bir yapıda olması, öğrenme ve
kavrama aşamasında diğer derslere kıyasla daha fazla zaman gerektirmesi gibi etkenlerden ötürü bu dersin
birçok insan için başarılması zor bir ders haline gelmesine sebep olmaktadır. Halbuki birçok insan
matematiğin insan hayatındaki yeri ve önemi ile herkesin yeterli ölçüde matematiksel bilgiye sahip olup
matematiğe hakim olması hususunda aynı düşünceye sahiptir.
Ülkemizde uygulanan matematik eğitimi programının hedeflerinden biri öğrencilerin matematik
kavramlarını gerçek, somut, anlamlı ve yaşanmış tecrübelerden yola çıkarak anlamlandırmalarıdır. Bu
amaç doğrultusunda özellikle ilköğretim kademesinde materyal kullanımı teşvik edilmektedir (Cohen,
Manion ve Morrison, 2000). Materyaller soyut kavramları somut bir halde temsil etmek için tasarlanmış,
öğrencileri duyuları vasıtasıyla harekete geçiren, görsel-işitsel içerikli nesnelerdir (Hacıömeroğlu ve
Apaydın, 2009). Materyal kullanmak eğitimde her açıdan pek çok teori tarafından desteklenmektedir.
Bunun yanında yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitimde materyal kullanımının faydalı olduğuna dair
kesin sonuçlar verilmemektedir. Araştırmacılar bunun asıl sebebinin materyallerin uygulanma biçiminin
yanlışlığından ve de bilhassa öğretmenlerin materyal kullanımı bilgi ve deneyim eksikliğinin büyük
etkisinin olduğunu belirtmektedir (Johnstone ve Mahmoud, 1980).
Günümüzde eğitim-öğretim ortamlarının gerek teknolojik araçlarla gerekse çeşitli görsel ve işitsel araçlarla
donatılması büyük önem taşımaktadır. Eğitim-öğretim ortamlarının oluşturulması ve hazırlanması
hususunda öğretmenlere fazlaca sorumluluk düşmektedir. Bu sebepten dolayı öğretmen adaylarına
eğitimleri boyunca bu bilgi ve becerilerin kazandırılmasında öğretmenleri yetiştiren öğretim elemanları
önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğretim elemanlarının
derslerinde araç-gereç kullanma durumları, okullardaki araç-gereç yeterliklerine ilişkin görüşlerini
belirlemek amaçlanmıştır.
2. Yöntem
2.1 Araştırma modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Yaşadığımız
dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza
çıkabilen olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma zemini
oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada ilköğretim matematik bölümü öğretim
elemanlarının matematik öğretimi derslerinde öğretim materyali kullanımına ilişkin görüşleri herhangi bir
sınırlandırma olmaksızın öğretim elemanlarına yöneltilen açık uçlu sorularla ortaya çıkarılmaya
çalışıldığından olgu bilim deseni tercih edilmiştir.
2.2 Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesinin ilköğretim matematik
öğretmenliği programında görev yapmakta olan 11 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma 2017-2018
akademik yılı bahar döneminde yürütülmüştür. Öğretim elemanlarında Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersini vermiş olma şartı arandığından amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
kullanılarak örneklem seçimi yapılmıştır. Ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen
niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Altunay, Oral ve Yalçınkaya,
2014). Öğretim elemanlarından 6 tanesi Dr. Öğr. Üyesi 5 tanesi araştırma görevlisidir (Tablo 1).
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Tablo 1.
Öğretim elemanlarının kıdemleri
Unvanı

Görev süresi (Yıl)

Unvanı

Görev Süresi (Yıl)

Dr. Öğr. Üyesi (1)

13

Arş Gör. (1)

4

Dr. Öğr. Üyesi (2)

9

Arş Gör. (2)

7

Dr. Öğr. Üyesi (3)

15

Arş Gör. (3)

4

Dr. Öğr. Üyesi (4)

8

Arş Gör. (4)

5

Dr. Öğr. Üyesi (5)

9

Arş Gör. (5)

3

Dr. Öğr. Üyesi (6)

4

2.3 Veri toplama araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, standartlaştırılmış 7 açık uçlu sorudan oluşan bir form
kullanılmıştır. Açık uçlu sorular araştırmacıya araştırmak istediği konuyla ilgili esnek bir yaklaşım olanağı
sağlar ve konuyla ilgili önemli değişkenlerin gözden kaçmasını önler (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu form
araştırmanın problemi doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanarak uzman görüşüne sunulmuştur. Bu
şekilde veri toplama aracı uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir form yardımıyla toplanmıştır. Öğretim elemanları adayları bu
sorulara yazılı olarak yanıt vermişlerdir. Katılımcılar tarafından açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik
analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde birbirlerine benzeyen veriler, belirli
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip anlaşılır biçimde organize edilerek yorumlanır.
(Yıldırım ve Şimşek, 2008; Neuman, 2012).
3. Bulgular
Bu bölümde, öğretim elemanlarının görüşlerinden elde edilen cevaplar yer almaktadır. Öğretim elemanları
ile yapılan görüşmeler matematik eğitiminde materyal kavramına ilişkin elde edilen kategori, kod ve
frekanslara Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler matematik eğitiminde materyal kavramına ilişkin elde edilen
kategori, kod ve frekans tablosu
Kategori

Matematik
Eğitiminde Materyal
Kavramı

Kod

f

Konuyu somutlaştıran araç-gereçler

9

Konuyu daha anlaşılır hale getiren araç-gereçler

7

Duyu organları ile algılan araç-gereçler

3

Hazır olarak alıp kullanılabilecek manipülatifler

4

Dersi dikkat çekici hale getiren araç-gereçler

6

Eğitimde kullanılan materyalin temelinde materyalin nasıl tanımlandığı problemi vardır. Bu yüzden ilk
olarak öğretim elemanlarının eğitiminde materyali nasıl tanımladıkları ile ilgili görüşleri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Yapılan görüşmede öğretim elemanları öğretim materyalini ağırlıklı olarak, “öğretimde
kullanılan araç gereç”, “konuyu somutlaştıran”, “görselliğin zengin ve ön planda olduğu”, “duyu
organlarıyla algılanan”, “özgün olarak tasarlanan”, “teknolojik gelişime açık”, “hazır olarak alabilecekleri
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veya kendi tasarımları olan araç gereçler” diye tanımlamışlardır. Yapılan görüşmelerde öğretim
elemanlarına matematik eğitiminde materyali nasıl tanımladıkları sorulmuştur.
Konuyu somutlaştırma ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi 1 “Konuyu somutlaştırmak için derste kullanılan
yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge, araç gereç anlamına gelmektedir.” diye açıklama
yaparken;
Duyu organları ile algılanan araç-gereçler olarak Dr. Öğr. Üyesi 2 “Görselliğin zengin ve ön planda
olduğu, duyu organlarıyla algılanan araç gereçlerdir.” tanımını yapmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi 3 de benzer şekilde “ Dersi daha anlaşılır hale getirebilmek için hazır olarak aldığımız ya
da yaptığımız araç gereçler, bilgisayar yazılımları” diye tanımlamıştır.
Dr. Öğr. Üyesi 4 “Hazır olarak alınıp kullanılabilecek manipülatifler.” olarak tanım yapmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi 5 “Görselliğin ön planda olduğu öğrenme araçları, elle tutulan, gözle görülen araçlar”
derken;
Dr. Öğr. Üyesi 6 “Öğretimi kolaylaştırmak somutlaştırmak için tasarlanan ya da hazır olarak
kullandığımız her türlü araç gereçtir.”
Araştırma görevlisi olan katılımcılardan Arş. Gör. 1 “Dersi somutlaştırma amaçlı hazır olarak alıp
kullanabilen ya da tasarlanıp yapılabilen araç gereçler” olarak açıklamış ve son olarak;
Arş. Gör. 2 katılımcı da “ Materyaller soyut kavramları somutlaştırmak adına kullanılan, öğrencilerin
dikkatini çeken, hareket ettirilebilen görsel nesnelerdir.” diye tanımlama yapmıştır. Arş. Gör. 3,Arş. Gör. 4
ve Arş. Gör. 5 de diğer öğretim elemanlarının tanımlarına çok yakın tanımlar yapmışlardır.
Elde edilen bulgulara göre genel olarak öğretim elemanlarının öğretim materyali tanımlarının yüzeysel ve
benzer olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden materyal kullanımına ilişkin
elde edilen kategori, kod ve frekanslara Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3.
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden materyal kullanım sebeplerine ilişkin elde edilen kategori,
kod ve frekans tablosu
Kategori

Matematik
Eğitiminde Materyal
Kullanma Sebepleri

Kod

f

Görsellik sağlar

9

Öğretimi kolaylaştırır

7

Soyut kavramları somutlaştırır

9

Derse ilgiyi artırır

4

Derse güdüler

3

Korkuyu yok eder

2

Güncel bilgiye hızlı erişim sağlar

9

Yaparak-yaşayarak öğrenme sağlar

10

Kalıcılık sağlar

4

Yapılan görüşmelerde öğretim elemanlarından 9 tanesi matematik öğretimi derslerinde materyal
kullandıklarını 2 tanesi ise kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Derslerinde materyal kullanan öğretim
elemanları, derslerinde en çok bilgisayar ve projeksiyon cihazını kullandıklarını ifade etmişlerdir.
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Materyalin korkuyu yok ettiği ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi 5 “Materyal öğrencilere oyuncak hissi veriyor
ve matematiğe karşı korkuları azalıyor.” açıklamasını yapmıştır. Materyalin yaparak-yaşayarak öğrenme
sağladığına ilişkin Dr. Öğr. Üyesi 3’ün görüşleri şöyledir:
“Yaşadıklarımızın %90 nını hatırladığımızı varsayarak materyal kullanımının önemi tartışılmazdır.
Materyal kullanımı yaparak yaşayarak öğrenme sağlarken soyut kavramları da somutlaştırmış olur. Arıca
güncel bilgiye en hızlı şekilde erişim sağlaması bizimde işimiz kolaylaşıyor.”
Dr. Öğr. Üyesi 2 ve Arş. Gör. 1 ise materyal kullanmayı düşünmediklerini ve derslerinde teknolojiyi etkin
olarak kullanamadığını, bunun nedenleri olarak da Dr. Öğr. Üyesi 2 “zaman ve donanım yetersizliği,
materyal temin edilememesi, uygun olmayan sınıf ortamları, materyal hazırlamanın zor olması, ders
süresinin yeterli olmadığı, öğretmen adaylarının beceri eksikliği ve hazır bulunuşluk eksiklikleri ile
materyal kullanımının gereksiz görülmesi” olarak ifade ederken;
Arş. Gör. 1 de “Materyal kullanırken sınıf hakimiyetini sağlamak güçleşiyor ve zaman kaybı oluyor”
şeklinde açıklama yapmışlardır.
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde hangi konunun öğretiminde materyal kullandıklarına ilişkin
elde edilen kategori, kod ve frekanslara Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4.
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde hangi konunun öğretiminde materyal kullandıklarına ilişkin
elde edilen kategori, kod ve frekans tablosu.
Kategori
Matematik
Eğitiminde Materyal
Kullanılan Konular

Kod

f

Sayılar ve işlemler

7

Geometri

11

Ölçme

4

Olasılık

2

Öğretim elemanlarıyla yapılan öğretim elemanlarının hepsi özellikle geometri konularının öğretiminde
materyal kullanmanın uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan;
Dr. Öğr. Üyesi 1 “İlköğretim ilk kademe için matematik öğretiminde sayma, toplama, çıkarma, kesirler ve
örüntülerden tutunda olasılığa kadar hemen hemen her konunun öğretiminde kullanıyorum.” diye açıklama
yaparken materyal kullanmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi 2 geometri ile ilgili olarak “Derslerimde pek
materyal kullanmayı tercih etmesem de geometri konusunda hazır şekilleri kullanmak faydalı ve kolay
oluyor.” açıklamasını yapmıştır. Diğer bütün öğretim elemanları hemen her matematik konusunda
kullandıklarını özelliklede geometride kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarıyla yapılan
görüşmelerde matematik öğretiminde materyal kullanımının sınırlılıklarına ilişkin elde edilen kategori, kod
ve frekanslara Tablo 5’te yer verilmiştir.
Görüşmeye katılan öğretim elemanları materyal kullanımının en çok sınıf düzenini bozduğu ve sınıf
yönetimini güçleştirdiğini belirtmişlerdir. Ekonomik sorunlar ile ilgili Arş. Gör.3 “Öğrencilerimizin
parasal sıkıntıları var materyal kelimesini duyunca hocam paramız yok malzemeleri ya da materyali
alamayız diyorlar.” açıklamasını yapmıştır.
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Tablo 5.
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde matematik öğretiminde materyal kullanımının sınırlılıklarına
ilişkin elde edilen kategori, kod ve frekans tablosu.
Kategori

Matematik
Eğitiminde Materyal
Kullanımının
Sınırlılıkları

Kod

f

Öğrenci Algıma sorunu

2

Organizasyon sorunu

7

Sınıf yönetimi zorluğu

9

Zaman yetmemesi

7

Alan bilgisi eksikliği

4

Ekonomik sorunlar

7

Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde matematik öğretiminde materyal kullanım esnasında
karşılaştıkları sorunlara ilişkin elde edilen kategori, kod ve frekanslara Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6.
Öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde matematik öğretiminde materyal kullanım esnasında
karşılaştıkları sorunlara ilişkin elde edilen kategori, kod ve frekans tablosu
Kategori
Matematik
Eğitiminde Materyal
Kullanımında
Karşılaşılan
Problemler

Kod

f

Bilgi eksikliği

7

İlgisizlik

2

Gereksiz görülmesi

3

Zaman

7

Ekonomi

7

Teknoloji kullanama

4

Öğretim elemanlarına “Öğretim materyali kullanımı esnasında hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz?”
sorusu yöneltilmiştir. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu ders süresinin yetmemesinden şikayetçi
olup bununda öğrencilerdeki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca materyal belli bir
maliyet gerektirdiğinden öğrencilerin kullanmak istemesi yaşanan sorunlar arasındadır.
Katılımcılardan teknoloji kullanma ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi 2 “Dersimde materyal hazırlamada;
grup çalışmalarında; öğrencilerin düzeyine uygun olanları seçmede; araç-gereç temininden kaynaklı
sıkıntı çekiyorum; materyali planlamanın zaman alıcı olması da sıkıntı ve materyali tasarlamada da sıkıntı
yaşıyorum ayrıca öğrencilerin doğru düzgün bilgisayar kullanamamalarından dolayı materyal kullanmayı
tercih etmiyorum.” açıklamasını yaparken, Dr. Öğr. Üyesi 1 ve Arş. Gör. 1 hiçbir aşamada
zorlanmadıklarını sadece öğrencinin teknoloji ile barışık olmaması konusunun sorun teşkil ettiğini;
Dr. Öğr. Üyesi 3 ise öğrencilerdeki bilgi eksikliği ve ilgisizlik için; “Öğrenciler materyal kullanmayı
bilmiyor materyali tanımıyor, ben tanıtım yaparken ilgisiz davranıp ciddiye almayan öğrenciler oluyor
buda sınıf düzenini bozduğundan zorlanıyorum” açıklamasını yapmıştır.
Arş. Gör. 2 de “Ders saatinin yetmemesi, öğrencilerin normal hayatta öğretim amacıyla daha çok internet
erişimli bilgisayarı tercih ederken somut materyal hazırlamak istememeleri ve materyali hazırlarken
öğrencinin seviyesine uygun olup olmadığını ayırt edebilmek konusunda zorlanıyorum çünkü öğrenci
seviyemiz çok düşük” olarak zorlandığı konuları sıralamıştır.
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Öğretim elemanlarına “Derslerinizde hangi tür araç gereçlere ihtiyaç duyuyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir.
Öğretim elemanları gerek gördükçe kullandıkları materyalleri Tablo 7’deki gibi sıralamışlardır:
Tablo 7.
Öğretim elemanlarının matematik öğretimi dersinde kullandıkları materyal ve frekans tablosu
Öğretim Materyalleri

Öğretim Materyalleri

f

f

Onluk Taban Blokları

3

Parabol Cetveli

2

Geoboard

1

Saat

3

Santimetre Küpleri

4

Sayı Çubukları

6

Cube Set

2

Sayma pulları

8

Geçmeli Küpler

6

Simetri Aynası

9

Çok Kareliler Takımı

2

Tangram

5

Geometri Şeritleri

7

Kefeli Terazi

2

Geometrik Cisimler

10

Zar Çeşitleri

1

Kesir Takımları

8

Bilgisayar

11

Litre Takımı

1

Projeksiyon Cihazı

11

Örüntü Blokları

7

Tablo 7’ye bakıldığında öğretim elemanlarının çok çeşitli ve güncel materyalleri kullandığı görülmektedir.
Öğretim elemanlarının kullandıkları materyaller öğretimi kolaylaştıran, öğretimde kullanılan, görsel olarak
zengin, elle tutulan, genelde hazır olarak alınıp kullanılabilen türden materyallerdir. Katılımcıların tamamı
bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullandıklarını belirtirken 10 tanesi de geometrik cisimleri kullandığını
belirtmişlerdir.
Dr. Öğr. Üyesi 4 kullandığı materyaller için “Basamak kavramı öğretimi için mutlaka geçmeli küpleri
kullanıyorum toplama çıkarma içinde kullanılabiliyor. Maliyeti ucuz olan hemen hemen her materyali
kullanmaya çalışıyorum. Mesela Onluk taban blokları, parabol cetveli, geoboard, saat, santimetre küpleri,
sayı çubukları, sayma pulları, geçmeli Küpler, Simetri aynası, tangram, geometri şeritleri, kefeli terazi,
geometrik cisimler, zar, kesir takımları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, örüntü bloklar bunlar aklıma
gelenler.” açıklamasını yapmıştır.
Görüşmenin 7. sorusuna Öğretim elemanları “Derslerde kullanmayı düşündüğünüz araç gereçler sizde
mevcut mu? Neden?” sorusuna eksiksiz olarak “evet” cevabını vermişlerdir. Sebebini ise “Maliyeti ucuz
ve ulaşılabilir materyaller” seçtikleri için teminin de kolay olduğunu belirtmişlerdir.
Yukarıdaki açıklamalarında gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerimizin örnek aldığı öğretim
elemanlarının tamamı materyal kullanımını eksiklikler giderildiğinde doğru şekilde doğru konuda
kullanıldığı takdirde desteklemektedirler. Materyal kullanımının istenen düzeyde uygulanabilmesi için
öğretmen adaylarının materyal kullanımına yönelik farkındalıkları arttırılabilir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma ile ilköğretim matematik bölümü öğretim elemanlarının matematik derslerinde öğretim
materyali kullanımıyla ilgili düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Zamanımızda müessir eğitimöğretim ortamlarının yapılandırılabilmesi adına somut materyallerin ve teknolojik araçların sınıf
ortamlarında uygulama yaptırılarak pekiştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı
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öğretmenlerimize fazlasıyla sorumluluk düşmektedir. Bu sebepten öğretmen adaylarının eğitimleri boyunca
beceri ve bilgi kazandırılmasında öğretmenleri yetiştiren öğretim elemanları önemli rol oynamaktadır. Bu
bağlamda, bu araştırmanın amacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanlarının
matematik öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır.
Öğretim elemanları genellikle derslerde kullanılan materyali, öğretimi basite indirgeyen, konuların
anlaşılırlığını artıran, görselliği ile dikkat çeken, yaratıcılık gerektiren, hazır olarak alınabilecek veya kendi
tasarladıkları araç gereçler diye tanımlamışlardır. Çiftçi Koza, Yıldız ve Bozkurt (2015)’un
araştırmalarında da öğretmenlerin materyalleri, soyut kavramları somutlaştıran, anlamayı kolaylaştıran,
öğrencilerin matematiksel kavramlar üzerinde derinlemesine düşünebilmelerini sağlayan ve öğretime
pratiklik ve görsellik kazandıran nesne olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu durum bazı öğretim
elemanlarını materyallerini somut nesneler olarak algıladıklarının bir göstergesidir. Bu bulgular YetkinÖzdemir (2008)’in bulgularıyla desteklenmektedir. Yapılan görüşlere göre öğretim elemanlarının
çoğunluğu derslerinde öğretim materyalleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu da materyallerin öğretimde
faydasına inanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu bulgu Yetkin-Özdemir (2008)’in öğretmen adaylarının
matematik eğitiminde materyal kullanımının etkili olduğuna inandıkları bulgusuyla benzerlik
göstermektedir.
Öğretim elemanları birkaç konu hariç bütün konular için materyal kullanılabileceğini düşünse de materyal
kullanımına daha çok geometri konularında ihtiyaç olduğu görüşündedir. Sebebini ise ilköğretim
dönemindeki öğrencilerin somut işlemler döneminde olmaları olarak açıklamışlardır. Bununla birlikte
sayılar, işlemler, örüntü, kesirlerde materyal kullanılabilecek konular arasında yer almaktadır. Kutluca ve
Akın’ın (2013) çalışmasında da benzer şekilde öğretmen adayları somut materyallerin matematiğin bazı
konularında kullanılamayacağını ifade etmişlerdir.
Öğretim elemanları materyallerin kullanımı esnasında en çok disiplini sağlayamamaktan, öğrencilerin oyun
sanmalarından şikâyetçilerdir. Materyallerin amacına uygun kullanılmadığında zaman kaybına neden
olacağını belirtmişlerdir. Bunun yanında materyallerin maddi olarak bir külfet gerektirmesi, hazırlığının ve
kullanılmasının zor olması gibi zorluluklarının olduğunu düşünmektedirler. Yani bu araştırma da bu
etkenlerin öğretim elemanlarının materyal kullanımını sınırlandırdığını düşündükleri görülmüştür. Bozkurt
ve Akalın (2010) çalışmalarında öğretmenlerin materyal kullanırken yaşadıkları zorlukları öğrencilerin
materyalin işlevinden ziyade görselliği üzerine odaklanmaları, materyal üzerinden sınırlı seviyede içeriğe
değinme, öğrencilerin materyalleri anlamakta zorlanmaları olarak ifade ettiklerini belirlemişlerdir.
Araştırmanın bulgularına dayanarak; öğretim elemanlarının matematik öğretimi derslerinde materyal
kullanımını faydalı buldukları lakin uygulama kısmında, zamanın yetersiz oluşu, matematik içerik yapısı,
programın yoğun olması, öğrencilerin materyal kullanımına bağlı etkinlikleri daha önce görmemiş
olmasından ötürü sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bütün öğretim elemanlarının hem fikir olduğu
konu ise materyal kullanımının yaparak yaşayarak öğrenmenin diğer bütün alanlarda olduğu gibi
matematik öğretiminde de kalıcılığı arttırdığıdır. Öğretim elemanlarının kullandıkları materyaller öğretimi
kolaylaştıran, öğretimde kullanılan, görselliğin dikkat çektiği, elle tutulan, genelde hazır olarak alınıp
kullanılabilen türden materyallerdir.
Literatüre bakıldığında eğitim alanında somut materyallerin kullanımı geçerli pek çok teori tarafından da
desteklenmektedir (Bruner, 2006; Dienes ve Golding, 1971; Skemp, 1987). Bununla birlikte öğretmen
adaylarının öğretimde materyal kullanımının önemine ilişkin görüşleri destekleyen birçok araştırma
mevcuttur (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı 2004; Pehlivan, 2006; Yalın, 2007). Yapılan bir çalışmada öğretim
materyallerinin, öğrencilerin dikkatini derse yoğunlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırıp kalıcı öğrenme
sağladıkları ortaya çıkarılmıştır (Yalın, 2007). Bu bulgu yaptığımız araştırmadaki öğretim elemanlarının
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düşüncelerini destekler bir nitelik taşımaktadır. O’Donnell (1996) çalışmasında teknolojik araçlardan biri
olan bilgisayarın okullara girdiğini, fakat sınıflara giremediğini vurgulamaktadır. Bunun sebebinin
teknolojik araç ve gereçlerin sınıflarda öğretimi destekleyici olarak çok sık kullanılmadığı
vurgulanmaktadır. Güven ve Karataş’ın (2005) yaptıkları çalışmada dinamik geometrik yazılımı Cabri ile
desteklenen öğrenme ortamına yönelik oluşturulan araştırmanın sonucunda öğrencilerin dinamik geometrik
yazılımını olumlu buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bundan ötürü öğretmen adaylarının sınıfta dikkat
çekici etkinlikler ve kalıcı öğretim yapabilmeleri açısından, teknolojik araç kullanabilmeleri konusunda
daha çok heveslendirilmeleri ve bu konuyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olmalarının önemi ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuç, öğretim elemanlarının düşüncelerini desteklemektedir (Meral ve Zerayak, 1999;
Varank ve Ergün, 2005). İmer (2000) in yaptığı çalışmada, Türkiye’deki eğitim fakültelerinin lisans
programlarında teknolojinin eğitimle bütünleştirilebilmesi için gerekli olan derslerin saatinin artırılması
gerektiğini belirtilmiştir. Bu sonuç araştırma ile paralellik göstermektedir.
Çalışmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:


Öğretim elemanlarının fikirleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerin eksikliklerini gidermek
amaçlı, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde öğrencilere biraz daha fazla uygulama
yaptırılabilir.



Bununla birlikte, lisans ve lisansüstü öğretim derslerinde teknoloji ve materyal kullanımı
arttırılabilir. Öğretmen adaylarından özgün tasarımlar yapmaları istenebilir.



Öğretmen adaylarının matematik derslerinde hangi konularda hangi materyalleri daha verimliverimsiz kullanabileceklerini sağlayan araştırmalar yapabilir. Öğretim elemanları, öğretmen
adaylarına lisans eğitiminde aldığı derslerde öğretim teknolojilerinin önem ve gerekliliğini
vurgulayan uygulamalar yaptırabilir.



Öğretim elemanları tarafından öğretmenlerin araştırmada ifade ettikleri problemlerle karşılaşmaları
olası olduğundan dolayı materyal kullanımının önündeki bu engelleri ortadan kaldırmak için de
çalışmalar yapılmalıdır.



Öğretmenlerin okulda matematik derslerinde materyal kullanma süreçlerini derinlemesine
inceleyen nitel araştırmalar yapabilir.



Materyal kullanımı için öğretmen adaylarının süreyi daha planlı ve verimli kullanmalarını
sağlayacak uygulamalar yaptırabilir.



Sınıflardaki öğretim teknolojik araç-gereç eksiklikleri ve malzeme eksiklikleri giderilmelidir.



Öğretmen adaylarının gereksinimleri ve materyal tasarımı dersinin amaçları doğrultusunda, fiziksel
şartların yeniden düzenlenmesini önerilmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen ve öğretmen
adaylarına teknolojik araç gereçler ve materyallerin kullanımı konusunda eğitimler verilmesi
önerilmektedir.
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The present study was undertaken in order to qualitatively determine the problems that
undergraduate students encountered during their undergraduate education and to detect their
solution for these problems. Ten undergraduate English Language and Literature department
students enrolled at a state university in Turkey participated the study. The study was designed as a
case study. Criterion sampling and maximum variation sampling were used in tandem to select the
participants. The criterion was to attend Writing Skills I and Writing Skills II courses and fail from
one or both. The data were gathered through semi-structured interviews. The data were analyzed
through content and descriptive analysis. Results revealed that ELL students experience problems
in critical thinking mostly in academic writing and that these problems are more often caused by
writing anxiety, and that positive feedback is the most important factor in solving the problems. It
was also found that lecturers’ applying a variety of strategies in writing courses makes a great
contribution to students.
Keywords: ELL Students, Academic Writing Skills, Qualitative Study, Critical Thinking, Writing
Anxiety, Positive Feedback.
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Bu çalışma lisans öğrencilerinin lisans eğitimi sırasında yazma becerileri ile ilgili karşılaştıkları
problemleri nitel olarak belirlemek ve bu problemlere yönelik çözümlerini tespit etmek amacıyla
yapılmıştır. Araştırmaya, Türkiye'de bir devlet üniversitesinde kayıtlı on İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümü lisans öğrencisi katılmıştır. Bu çalışma bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır.
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kullanılmıştır. Araştırmaya katılım için belirlenen ölçüt öğrencilerin Yazma Becerileri I ve Yazma
Becerileri II derslerini almış ve birinden veya her ikisinden başarısız olmuş olmaktır. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır ve içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile analiz
edilmiştir. Sonuçlar, İDE öğrencilerinin eleştirel düşünme konusundaki problemlerini çoğunlukla akademik
yazılarda yaşadıklarını ve bu problemlerin daha çok yazma endişesinden kaynaklandığını ve problemlerin
çözülmesinde en önemli etkenin olumlu geribildirim olduğunu ortaya koydu. Ayrıca öğretim üyelerinin
yazma derslerinde farklı stratejiler uygulamalarının öğrencilere çok büyük katkı sağlayacağı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi (İDE Öğrencisi), Akademik Yazma Becerileri,
Nitel Araştırma, Eleştirel Düşünme, Pozitif Geribildirim.
1. Introduction
Academic writing is one of the most important components for English-major students. They are supposed
to have a good command of writing processes, elements, and features like formality, objectivity, and
complexity so that they can bring about precise and accurate academic writings. However, most Turkish
EFL learners live problems in their academic writing skills. Lack of mastery in academic writing
conventions, lack of proper grammar and vocabulary knowledge, and lack of proper practice are generally
cited as possible challenges students face as they are performing their academic writing.
Academic writing requires learners to develop the use of techniques like organizing and generating ideas
and critical thinking and developing vocabulary as well as grammatical syntax. It is the responsibility of
teachers to identify and dwell on the process of academic writing and raise students’ awareness about
academic writing. Therefore, language teachers are supposed to pay the due attention to the elements of
academic writing, students’ needs, and increasing awareness of the students.
Based on the literature, it can be said that there are a number of benefits provided by the writing skill. Rao
(2007), for example, pointed out that there are two major benefits of ESL / EFL academic writing: (1) it
motivates students’ thinking, organizing ideas, developing their ability to summarize, analyze and criticize,
and (2) it empowers students’ learning, thinking and reflecting on the English language. Another important
aspect of academic writing was emphasized by Pineteh (2014). Academic writing plays a crucial role in
“socializing students into the discourse of the subjects or disciplines.” (Pineteh, 2014, p. 1).
There are studies that focus on the writing skill. In one study, Golshan and Karbalaei (2009) worked on the
most recurrent grammatical errors in the writings of Iranian university students studying English. The
results of this study indicated that preposition, lack of concord, article and distribution of verb groups and
tense were among the major problems. There are also some other studies that focused on different aspects
of the writing skill. Linguistic competence and its relation to EFL/ESL writing (Abdel Latif, 2012; Mojica,
2010); EFL/ESL students' problems with cohesion (Ahmed, 2010); EFL/ESL writing apprehension (Abdel
Latif, 2012; Erkan & Saban, 2011; Kara, 2013); and EFL writing strategies and its relation to writing
performance are among the areas of study in relation to the writing skill.
Underlying students’ inefficiency in producing well-organized or coherent paragraphs or essays are a
number of factors. In the first place, the subject matter that students are writing about can be a limiting
factor. Limited knowledge in an area makes it difficult to produce coherent compositions. The next factor is
low English proficiency. Students with low English proficiency are not likely to produce coherent
paragraphs due to the fact that they fail to provide coherence as they focus more on language issues in their
compositions.
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Academic writing requires high mental processes in content, organization of thoughts and structure and use
of appropriate grammar and mechanics; as a result, it depends on strong critical thinking skills. Being a
productive skill, writing poses a number of obstacles on the part of learners (Erkan & Saban, 2011). In
particular, the anxiety level of the students, for example, is caused by the intricate nature of the writing
skill. Anxiety, in turn, leads to de-motivation and discouragement on the part of the students and therefore
may develop negative attitudes towards writing (Gere, 1987). Recently, writing anxiety has been
problematized by researchers (Atay & Kurt, 2006; Cheng, Horwitz, & Schallert, 1999; Cheng, 2004;
Hassan 2001). Lack of confidence, low self-efficacy and motivation are also among the other areas that
may lead to potential problems (Sawyer, et. al, 1992). Thus, a high perception of writing self-efficacy is
crucial for the development of the writing skill.
Self-efficacy is defined as “the belief in one’s capabilities to organize and execute the courses of action
required to manage prospective situations” by Bandura (1995, p. 2). Students with a high level of selfefficacy have a high level of self-confidence and they believe that they can organize the learning
environment conducive to their own learning (Bandura, 1986). Therefore, writing self-efficacy predicts a
high sense of efficacy and confidence for the task of writing. L2 learners are expected to have writing selfefficacy in terms of content, design, unity, and accuracy, punctuation.
1.1. Lack of motivation
Motivation is crucial for students when writing; it initiates the positive start to the process of writing.
“Motivation is one of the significant predictors to the academic English writing” (Chomsky, 1988; Hilgard,
Atkinson, & Atkinson, 1979). The interactivity enhanced by the teacher is also important because it
prevents students from boredom and increase their motivation to learn. The attitude of the students towards
the target language and its cultural background can also manipulate the degree of motivation the students
could have. Gardner and Lambert (1959) assured that motivation in second language rely on the attitude of
the learner regarding the target language and its population. Motivation in writing can be classified as an
inner feeling ruled by external or internal factors and all as a result will affect positively or negatively the
writing proficiency of the learner.
Students might feel uninterested or unattached to the topic to write about, they often lack the motivation to
write and motivation arises because of the emotional attachment to the task at hand. In academic writing
the teachers with a good strategy represent extrinsic motivation for students, they can teach them how to
write an academic piece of writing step by step and correct their mistakes; as a result, student will be more
enthusiastic to progress themselves. On another hand, students can motivate themselves by reading
extensively, practicing writing receiving feedback for their papers and learning from their faults.
Needless to say, motivation and encouragement play a fundamental role in ensuring the development of the
writing skill on the part of L2 learners (Fatemi & Vahidnia, 2013). In the teaching of the writing skill,
students must be provided with cognitive, behavioral and motivational engagement, which is facilitated by
increased writing self-efficacy. It is possible to define writing self-efficacy as the individual’s perception
and evaluation of his or her writing skills (McCarthy, Meier, & Rinderer, 1985). Another definition of
writing self-efficacy can be a student’s “belief in his or her ability to successfully perform writing tasks at a
given level” (Shell, Murphy, & Bruning, 1989). Students with a high level of writing self-efficacy have
more self-confidence in writing ability. Those who have a reduced or low level of writing self-efficacy do
not have sufficient confidence in the writing skill. Therefore, individual with high level of writing selfefficacy view difficult writing tasks a challenge and work accordingly to resolve the problems that they
face (Lavelle, 2006).
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1.2. Language problems
Language problems students face might be considered as not having sufficient vocabulary, lacking writing
style, repetition of words or ideas, thinking in mother tongue and not being able to paraphrase the citations,
and so on. According to Fuko and Fujii (2001), academic writing requires the student to have the ability to
integrate skills which include gathering information, paraphrasing and summarizing the resources,
organizing ideas in logical order, editing and finally proofreading. Therefore, students should also supply
many formal words and phrases in their minds to overcome this problem.
1.3. Grammatical incompetence
Academic writing requires a grammatical competence that reflect the experience of the writer. Students
may have problems regarding subject verb agreement, choosing the right tense for the sentence, use of
prepositions, conjunctions and so on. The basis of these problems is the traditional style of teaching
grammar on the part of teachers and lack of practice on the part of learners. It generally assumed that
English academic writing learners need competence in many areas: grammatical, lexical, sociolinguistic in
target language. Learners face several grammatical issues while attempting to write, for example linking
sentences by using the right tense is not easy for English language learners in writing process.
1.4. Cognitive problems
Writing is truly a multi-dimensional task involving various mental faculties of a person like cognitive
skills. Cognitive skills are the basic skills which our brain employs to think, learn, read, reason, and pay
attention. For a student, these skills are of the utmost importance to learn writing and do good at school.
Same is the case when it comes to academic writing; strong cognitive skills are paramount to a student’s
ability to do well in classes. It may be asserted that good cognitive skills and functions come natural to
some people and not to others. Cognitive problems may appear in writing process while students are
combining elements of the traditional modes as required to compete the student’s rhetorical purposes. So,
the cognitive side of the academic writing process is severely wide.
1.5. Affective factors
Affective factors represent a substantial part in academic writing. These factors influence the learner's
attitude towards writing in academic English, and it may be positive or negative for the learner. If the
student is affected positively, he will probably be successful in producing a well-written paper. The
student's optimistic attitude towards the teacher, the students in the group or even to English as a language
may produce positive results in learning process and vice versa. External factors like the learning
environment, teaching methodology and student-teacher or student-classmate interaction; also, internal
factors like self-confident and attitude towards writing might determine students’ perspective of academic
writing. Psychological state or environmental factors simply affect a student's ability to write. A student
with a high level of writing anxiety and low level of self-efficacy will not be able to produce a wellorganized paper. In this respect teachers should support students to enhance their writing self-efficacy and
reduce their anxiety through practicing writing and constructive approach to the writing course.
1.6. Writing anxiety
Another factor that causes inadequacy in the writing skill is anxiety. Language learning anxiety is defined
as “the feeling of tension and apprehension specially associated with second language contexts, including
speaking, listening, and writing” (MacIntyre & Gardner, 1991, p. 284). Recent studies found that writing
anxiety decreases students’ performance (Rezaei, Jafari, & Younas, 2014). According to Hassan (2001),
students with low anxiety came up with better quality compositions compared to students with high
Curr Res Educ (2019), 5(1)
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anxiety. Likewise, Cheng’s (2002) study also found that students with high level of anxiety are reluctant to
take writing courses. There also several studies that indicated that writing apprehension has a negative
influence on EFL/ESL learners' writing performance and quality (Cheng, et. al, 1999; Atay & Kurt, 2006).
1.7. Cross-cultural differences
Academic writing is influenced easily by the cultural background of the writer himself in both native and
non-native writers. Kramsch (2001) states that nobody is free of culture, language and culture depend on
each other. The writers from different social groups who express their own opinion and their point of view
on matters can clearly provide a typical image of that social group they belong to. “As language embodies
the values and meanings of a culture and is the most visible and available expression of a particular culture,
it signals people’s cultural identity” (Byram, 1989).
1.8. The need for research on writing
Having an important role in students’ and academicians’ lives, the writing skill is one of four language
skills and it serves as a tool for an individual to express thoughts and ideas and to achieve an objective.
Besides, it is a productive skill aiming to deliver the information to the audience in a written form as a
formal piece of writing. Despite its significance for students at every level of education and academicians
at universities, far less time and effort have been spent studying the specific problems of writing skills, so it
could not get the value it deserved. Yet, one can see that few articles regarding writing skills are available
when literature is viewed in Turkey.
In this respect the present study focuses on the problems encountered by ELL students’ in writing because
of the reasons stated above. The researchers aimed to have a detailed information via the participant
interviews regarding the issue and consequently propose solutions for the problems and suggestions for
both students and ELL department –the instructors as well with regard to amendment of the ELL education
at the department. In addition, Hammad (2014) justifiably states for the betterment in FL / L2 writing, L2
learners’ problems must be understood and researched.
Since literature courses are predominant in English Language and Literature Department curriculum and
students’ performances for the courses are assessed mainly in the form of writing an essay, the existence of
the problems encountered in this process necessitates the production of further research findings related to
the topic. In this context, some of the psychological, linguistic and cognitive factors make the writing
process a complex and difficult manner of discourse both in native language and second language for many
people. Writing skill is a critical skill that especially students of the English Language and Literature
department must acquire, and it must be handled in a realistic way by the students and examined in its
different dimensions. Finally, another significant reason for the current research is that the problems
encountered by ELL students in the process of acquiring and using writing skills in undergraduate study
and suggestions for these problems potentially hold a contextual qualification.
Therefore, the primary purpose of this study is to observe the problems of ELL students that they encounter
in the process of acquiring academic writing skill and the possible causes of them. It also aims to compose
some suggestions for students to improve their writing skills. Since they come from an education system
based on rote-learning and get used to handling multiple choice questions for university entrance exam,
unfortunately they lack discernment and might not be able to command on a simple subject. It is just
because of this reason that the researchers aimed to search for and analyze the situation since it is easy to
realize that ELL students encounter some problems in the process of writing. They have difficulty in
approaching the literary texts critically, so they need to improve their understanding of studying a literary
text and to practice reading more.
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2. Method
2.1. Research design
This research is built on qualitative research method and case study design. A case study in qualitative
research is a research design based on the questions of 'how' and 'why', which allows an in-depth study of a
phenomenon or event that the researcher cannot control (Yıldırım & Şimşek, 2011). The aim was to
provide an in-depth analysis of the problem at hand from the viewpoint of the participants
2.1.1. Qualitative research as the approach
Qualitative research is considered the most appropriate ways to figure out the experiences and opinions of
the participants because the purpose of qualitative methodologies is to investigate and apprehend people’s
experiences in more prominent profundity (Brown, Stevens, Troiano, & Schneider, 2002). Creswell (2007)
claims that a qualitative study endeavors to comprehend a human issue through drawing a big picture that
contains a rich data obtained from the participants, that is why a qualitative research approach is adopted in
this study since it will enable me to conduct in-depth interviews with students to figure out the causes of
writing problems of ELL students. As such, qualitative methods are supposed to involve detailed
information about the participants and quotes taken from them about the research questions.
In this respect, the current study was designed as a qualitative case study that focuses on English Language
and Literature (ELL) department students who failed either or both of Writing Skills I and II courses and
aims to propose solutions for the relevant context by revealing the problems encountered. Therefore,
findings of this research may constitute a significant source of data for the factors in the process of
organizing, managing and conducting Writing Skills I and II courses and also other literature courses which
require academic writing at the Department of English Language and Literature. However, although the
research method and the research design are not appropriate to generalize the research findings, it can also
be expected that the findings obtained constitute a reference source for subsequent studies on the subject.
2.2. Participants
The participants of this research were 10 students. In determining the participants of the study, criterion
sampling, maximum diversity and convenient sampling were used together in a systematic way that
complement each other. Accordingly, a criterion was first developed by the researchers in order to
determine the participants of the research.
The fact that a student who took these two basic courses masters the process of acquiring writing skill,
writing rules and that he has experience in writing has created the justification of this criterion to inform
more reliable and profound data to this investigation. Later, the maximum variation sampling mechanism
was used to identify participants appropriate for these criteria are studying in different grades as much as
possible.
2.2.1. Biographical profiles of participants
The information presented in this part was taken from the data the participants provided during the
interviews and it includes information about the participants’ gender, age, graduation high school,
experience in learning English, grade-point average at the department and their target profession. In order
to protect their identities, pseudonyms will be used while stating the biographical characteristics of the
participants. The age range of the participants is between 21 and 25. Five of them are male and five of are
female.
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In the present study the participants are undergraduate ELL students. In addition, after taking the central
University Examination all ELL students have one-year prep-class prior to their education in the
department. Then, when they start their undergraduate studies in ELL department, the students are engaged
in intensive practice of reading and writing for their departmental courses.
It would be meaningful to consider the importance of teaching English language as a foreign language in
many universities in Turkey. These universities have set a one - year English preparatory class in which
prep students are taught the basic language skills of English language. The aim is to attain or improve the
students’ English language level to intermediate level to proceed with their accepted departments.
However, the present study is interested in the writing skill which is the primary skill for English Literature
students. In this sense, they are supposed to have a good knowledge of writing skill so as to put their
thoughts and ideas about literary topics on paper and express themselves to their instructors. One would
wish that each 10 students had prep class and intensive English teaching program at high school and had an
absolute knowledge of writing skills.
2.3. Data collection
Face to face interviews were established with the study group. Preliminary information related to the
purpose of the research was presented to the participants before the interviews. In addition, there are some
ethical principles to be followed in a qualitative research (Creswell, 2007). The interviews were conducted
on a voluntarily basis. The consents of the participants were taken, and the participants consented to being
recorded.
Each participant was interviewed twice and was expected to respond to the questions in general without
being asked the probe questions in the first interview. In the second interview, each participant was asked
to answer the probe questions of each question, respectively. The researchers asked the same questions in
the same order to all the participants in the course of the interviews unless they had already given answers
to any questions that had not been asked yet. Additional questions were asked to some of the participants,
sometimes, to clarify or expand an issue. Each interview lasted between 45 -50 minutes and the
interviewees were not interrupted during the interview.
2.3.1. Procedure
A four-step process was followed to prepare the interview form used to collect data in this study. The
researchers first conducted a literature review and searched the previous studies related to the topic. A draft
interview form was then prepared by the researchers, taking into account the objectives of the current
research.
In the second phase, the prepared draft form was presented to the views of two professors; one is an expert
in the field of assessment and evaluation in education and other in the field of educational administration.
Some changes were made on the form according to the opinions of the professors who examined the form
before.
Then, in the third phase, in an attempt to avoid any prospective misunderstanding or ambiguity during the
interviews with the participants, a pilot study was conducted with three participants. The pilot interview
lasted for about 70 minutes. Some changes on the interview form were made based on this pilot study. In
the fourth and last phase, the interview form was presented to a professor from the department of Turkish
Language and Literature and thus the final form of the interview was achieved.
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2.4. Data collection tool
In this study, a semi-structured interview form prepared by the researchers was used in order to collect
data. There are five questions regarding the process of acquiring writing skills in the interview form. The
participants were asked what kind of problems they encounter while writing, what the causes for these
problems are, what their suggestions to these problems are, what students should do to improve their
writing skills, and how writing skills course should be taught. Furthermore, it is recommended to create
probe questions in order to make the interview more appropriate for a profound data collection and for
better understanding of questions by the participants (Glesne, 2012). In this respect, probe questions were
added to the end of each question to provide a better understanding of the problem by the participants.
Since interviewing the participants provide a detailed information about their feelings and the perspectives
of the world they live in, it is suitable for this research to conduct interviews. One cannot observe the
students’ perceptions about academic writing directly, therefore conducting interviews makes it possible
for the researchers to ask questions and obtain detailed information about the subject to be investigated.
A semi-structured interview was used in this study. In planning this research, the researchers pursued the
following steps suggested by Kvale and Brinkmann (2009): thematizing, designing, interviewing,
transcribing, analyzing, verifying, and reporting. First, the purpose of the study was determined and then
interview questions that will clear up the problems encountered in academic writing were created in
advance to be posed to the participants taking the issue of plagiarism into account. After interviewing the
participants, the audio – recordings of the interviews were transcribed. Finally, the findings of the current
study were based on rational results and reported in the following chapters of this study.
2.4.1. Validity and reliability
In qualitative research, there are four basic criteria to establish validity and reliability; credibility,
transferability, dependability and confirmability (Lincoln & Guba, 1985). Credibility is, in its most general
sense, related to the fact that the research reflects the facts. In order to ensure internal validity in this study,
the researchers benefitted from long-term interviews and participant confirmations. In this respect, the
researchers made an effort to gather the most detailed data possible by means of making in-depth interview
of the participants. Attempts were made to create an environment where the participants could feel
comfortable during the interview; they were asked to focus only on the research questions, noting that there
is no need to mention about any special names during the interview in line with the ethical principles.
At the same time, that the participants took Writing Skills I and Writing Skills II courses before enabled
them to feel more comfortable during the interview. The other method used to ensure internal validity in
this study was participant confirmation. In this context, each participant interview was audio-recorded and
then transcribed in detail. In addition, the content of the interview was presented to each participant (face to
face or via e-mail). They were asked to express their views related to the content and to indicate if there are
any points they want to add or omit.
Transferability, as a relevant subject to the generalization of the findings of a study, is a controversial issue
in terms of qualitative research. Although it is generally accepted in the literature that qualitative research
is not in the effort to produce generalizable results, it is understood that the transferability of qualitative
research is seen as a detailed explanation of the whole research process to the reader (Lincoln & Guba,
1985; Yıldırım & Şimşek, 2011). Detailed description and purposeful sampling methods were used in the
current research to ensure transferability. In this context, every phase of the research was described in detail
and all the implementations carried out to the reader were presented in full detail and clarity. Also, in the
selection of the study group, criterion sampling, maximum variation sampling and convenience sampling
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methods were used together in a consecutive order and systematically. In this way, the most detailed data
on the research problem was collected.
An independent researcher method was used to ensure dependability in this study (Yıldırım & Şimşek,
2011). Accordingly, an expert in educational administration and inspection who is engaged in studies on
similar topics and not included in the research group was asked to examine the final work as a whole and
also whether there is a logical relationship between the problem status of the study, literature review,
research method and design, findings and results of the research. Finally, the expert who examined the
dependability of the research was presented the raw data of the research and the themes and codes
generated on the raw data and then he was asked to check the themes and codes obtained from the raw data.
As a result of the examination, it was observed that the evaluations of the researchers and the expert were
compatible with each other.
Considering that full details of the data should be made available by the researchers so as to base the
researchers’ claim, the researchers provided many quotes and excerpts from the participants’ interview to
achieve confirmability during the conversation about writing problems of ELL students. However,
participants stated that they will be more comfortable when they use Turkish language while talking; but
those excerpts were written in English in this study.
2.4.2. The role of the researchers
So as to serve to the aim of the qualitative research that is obtaining naturalistic data from the interviews
and audio-recordings, the researchers acted as a “participant observer” in this study. Participant observation
is a kind of strategy in which observation and direct participation and analysis of the documents are
combined. The researchers gained the data from the participant directly as a first-hand information.
In the current study, the researchers were available and included in the whole data collection process. The
participants were ELL students who attended the writing course offered by one of the researchers. All the
participants were available on time for the interview. Finally, it was observed that the expectations of the
researchers in relation with the results from the interview data were the same with that of before conducting
the interviews for all the interviewees.
2.5. Data analysis
The data gathered in this research was analyzed using descriptive analysis and content analysis methods.
Descriptive analysis and content analysis are the most commonly used data analysis methods in social
science (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010). Content analysis is a kind of
technique and it is used to analyze the data obtained in a qualitative research. Coding, clustering and
searching for themes are included in content analysis. This means the identification and labelling of the
texts by keeping the relations between the parts. In this research, theme and codes were achieved via
content analysis. Furthermore, participants' statements were quoted directly to support different points in
the findings. The participants were represented by “P” abbreviation and numbers in data analysis and direct
quotes.
It is known that qualitative data analysis is a process in which obtained data in the form of statement or
explanation are interpreted. In the current study, all the audio - recordings of the participants’ interview
were transcribed by the researchers by listening again and again. In addition, the transcriptions were
controlled by another colleague by listening to the audio - recordings once more in order to prevent the loss
of data. After transcribing the recordings, the data obtained were coded by the researchers and a colleague
by highlighting the statements with similar topics. And then while coding they chose some representational
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phrases among those highlighted sentences. Then, they clustered these codes for the purpose of identifying
the relevant information effectively. The cited quotes in this thesis are verbatim as uttered by the
participants and transcribed from the recordings.
3. Findings
3.1. Students’ writing problems
As a result of content analysis and descriptive analysis, the findings of the study are presented under four
basic themes. These are as follows:
a) the problems encountered by ELL students in the process of acquiring writing skill,
b) the reasons of these problems
c) suggestions for these problems
d) how to teach writing course
When analyzing the data, the opinions expressed by the participants regarding each question were
combined using codes and the relationship among the themes which were created based on codings was
reported using visuals. The codes set for each theme were presented by quoting from the response of the
participants. In the excerpts, the codes belonging to the participants (P.3- P.8 etc.) were used.

Figure 1. Participant views on problems encountered in the writing skill
Figure 1 presents the findings regarding the problems learners face in the writing process. As we can
understand from the figure, the most cited problem is not being able to think critically (n=9). This finding is
interesting. Sample statements from the participants are as follows;
“I think this situation stems from not reading enough and I’m not a social person, I don’t like talking much.
When there is no information interchange during the conversation, one cannot improve his ability to
comment. Therefore, I don’t have the ability to comment on something simply.” (P.1) and “There is an
idiom that refers to one’s success in the exam among my friends; you wrote blank or meaningful? If I write
both the requested information and comment on the topic, it means the exam paper is meaningful; but if I
discuss the required information only and do not make an analysis on the topic, that means writing a blank
paper unfortunately. I usually skip brainstorming and convey the information directly most of the time. I
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fear that I will not be able to finish it on time” (P.5) and “I think I cannot generate ideas sometimes even if
I read about the topic. Therefore, I fall into repetition frequently while writing. I cannot create a literary
text; it seems like an essay in which the information was given in a sequence.” (P.9).
It can be understood from these expressions that since they do not read enough to write a proper essay and
the fear of not finishing on time, participants have difficulty in thinking critically and being able to handle a
topic with a critical perspective in the process of writing. Lack of critical thinking can be linked to
metacognition, which is related to students’ ability to properly evaluate their written work (Hawthorne,
Bol, & Pribesh, 2017; Negretti, 2017), so that writing skills can successfully be transferred across the
curriculum. Therefore, scholars like Johns (2011, p. 63) stated that:
L2 writing instructors, in particular, need to encourage questioning of a task and critical reflection that
augments student ‘mindfulness’ or metacognition … leading, if possible, to high transfer of their
thinking and learning to new, or evolving, genres, writing processes, and writing contexts.
Therefore, Negrettia and McGrath (2018) suggest that studying metacognition, and thus critical thinking,
appears to be a fruitful area of research especially within the context of genre pedagogy.
Another important problem voiced by the participants is lack of motivation (n=7), which is followed by
lack of planning (n=6). In relation to lack of planning, sample answers provided by the participants are as
follows:
“I skip brainstorming most of the time. I don’t want to waste time, I would like to go on writing. I don’t
actually have time pressure. I complete my essay in time mostly, however, I am always afraid that time
won’t be enough “(P.5) and “Most of the time I start writing shortly after I choose the topic. I plan the
ideas that I will discuss in my mind. I do not make an outline. I think I will lose time. Since I do not plan at
beginning, I cannot come to a conclusion. Even if I reach the final, after the half, it turns out to be a
verbiage.” (P.2)
It is inferred from these statements that one of the problems students face in the process of acquiring
writing skills is that they - on purpose - skip planning which is one of the most important steps to be done
before starting essay writing.
Other problems that have been voiced by an equal number of the participants were lack of content
knowledge (n=5) and improper language use (n=5). Sample statements from the participants are as follows:
“I think I have insufficient vocabulary. To be more precise, I cannot find the exact word to use. I write the
simpler one instead of the proper one, therefore the sentence becomes also simple. When I think in Turkish,
there are lots of words to use; but if it is to be expressed in English, I cannot remember.” (P, 10) and “I
think in Turkish and find the exact words; but when it comes to writing in English, I cannot. I think it is
because of my insufficient vocabulary and lack of grammar.” (P.5).
These statements suggest that the participants do not have sufficient background in English language and
that they cannot express their thoughts and ideas sufficiently in academic writing.
Other problems were unity and organization (n=4), skipping pre-writing stage (f=3), followed by misuse in
style and mechanics (n=2) and errors (n=2). With regard to errors, sample quotes by the participants are as
follows:
“...generally I cannot remember longer words. I write them directly just as they are pronounced, I try to
remember the correct form, but then it remains like as it is.” (P.8) and “I usually confuse the usage of the
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articles; -a, -an, -the. For this reason, I frequently open the grammar book and search for their use in
English language. I don't care about the rules much in the exam, but I feel the need to remember the rules
while writing” (P.4)
3.2. Causes of writing problems

Figure 2. Participant views on the causes of problems encountered in the writing skill
Figure 2 presents the findings related to causes of problems in the writing skill. The most frequently
mentioned code was writing anxiety (n=7), followed by not reading enough (n=5), language related factors
(n=4) and teacher related problems (n=4). As for anxiety, participants stated the following:
“We cannot write as well as the essays we have read before and this causes writing anxiety. Maybe our
grammar is actually good enough to write but at the time of writing, we cannot remember the exact words
and proper phrases. Hıım… so this creates the fear of being unsuccessful and causes anxiety.” (P.10) and
“All the external factors, even a momentary distraction makes me stop writing immediately, I am easily
distracted… During the exam, how can I say, even the teacher standing next to me immediately makes me
lose my attention. This point should be taken into consideration, teachers should not get closer to the
students during the exams; especially writing exams. Once you are distracted and forget about the idea to
be written, you cannot make up your mind again… just focus on writing.” (P.4)
These quotes indicate that students are easily distracted. For language related factors, sample answers
provided by the participants are as follows:
“I think we don’t practice writing, we don’t spare time for it. Because I think the more you practice the
better you are. At least you can determine what to use and where on your papers. If you do practice in a
certain time interval, it also contributes to your success in the exam which means you have solved the
biggest problem in terms of time management.’’ (P.8) and “In my opinion, lack of grammar knowledge is
one of the biggest problems in writing because you both disrupt the proper flow of the text and can’t
express your thoughts properly. You can’t use the exact conjunction you need to use when you lack
grammar knowledge. This causes both not writing a coherent essay and lack of information given in the
text.’’(P.9).
From these statements, it is understood that the participants' problems in the process of acquiring writing
skill are originated from not practicing writing enough and lack of grammar knowledge. Other important
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code was teacher related factors. Sample participant answers regarding teacher related factors are as
follows:
“The teachers cannot check our papers individually. Maybe, it is because the class is crowded, but that
leads us not to correct our mistakes. We keep making the same mistakes.’’ (P.7) and “Teachers’
methodology is very important, what they teach, I mean, what the teacher’s strategy is. It is something
which captivates the whole class, sometimes it may cause dislike. The teacher must have various strategies
for one-hour course, in order not to make the students get bored.’’ (P.3).
From these statements, it can be inferred that teachers cannot devote time to their students and they don’t
have enough strategies to apply in the class which appeal to everyone are among the reasons of writing
problems.
3.3. Suggestions for writing problems

Figure 3. Participant views for solutions of problems encountered in the writing skill
The findings related to the suggestions provided by the participants for solving problems encountered in the
writing skill are given in figure 3. The most cited solution was positive feedback (n=9), followed content
(n=8).
“Actually, teachers should give positive feedback. Of course, students need to see their strong and weak
points, the task they cannot do, but teacher should do that without discouraging the students. Feedback
should be both positive and especially individual.” (P.5) and “Our teachers should give us feedback.
Positive feedback given to the students increases students’ tendency to write, hence they can write more. It
contributes students’ development in writing. At least, students become aware of the mistakes they have
done. The biggest problem is misunderstanding the instruction … Giving feedback for the mistakes like
content error or grammatical mistakes might prevent the repetition of the same mistakes.” (P.7).
In these statements, it is pointed out that during the process of acquiring writing skills the feedback by the
teacher, give a chance to the students to correct their mistakes, they realize their strengths, and it is also
important for their ability to think critically. In relation the content, most of the participants suggested that
students should reinforce their brainstorming, their ideas and thoughts within the scope of content of their
essays in the sense of suggestion to writing problems.
Another important suggestion was related to language use (n=7). The participants stated that they should be
able to use the language effectively in the process of acquiring writing skill. This implication becomes clear
with the statement of the participants as;
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“Reading affects students’ writing skill to a large extent because I think he that reads most knows the most.
In my opinion, it is more permanent when we read a text rather than technological tools. It is more
effective to touch the book directly and feel the book. Reading a lot develops vocabulary which will also
reflect on his or her writing. For me, it will solve the problem of vocabulary deficiency at least.’’ (P.7) and
“Teacher, I think students should study four language skills all in one because they complete each other. If
he does speaking and reading also listening, his vocabulary will develop, he will have acquired the new
words and his statements will be better.’’ (P.2).
It is clear that reading affects students’ writing skill positively in the process of gaining writing skill and
four language skills will contribute to vocabulary acquisition. The next suggestion was practice (n=5)
followed by motivation (n=4). With regard to motivation, sample answers are as follows:
“A student should know both her good and weak points in writing. Because if we mention about problems
encountered, students should know their weak points to correct; so, they do not repeat them again or get
over in this way.” (P.5) and “in my opinion in terms of enhancing the productivity, we should devote
special time for writing. Students may think more effectively when they feel comfortable or they think the
same things but the way you express will be better. Actually, you think the same thing but you express it in
a better way, so you enrich the content of the topic more. You expand the topic you think.” (P.8).
From these expressions knowledge of students’ weak and strong points during the process of gaining
writing skills affect this process positively in terms of the solution of problems.
3.4. How should writing be taught?

Figure 5. Participant views on how to improve the writing skill
Finally, the last part in the interview dealt with how writing should be taught. Majority of the participants
suggested that different strategies should be applied together in class in the process of acquiring writing
skills (n=8). It becomes clear with these statements as;
“Teacher, studying different strategies sometimes encourages students. Because when they choose one
way to go, what they think becomes always the same, they are not able to interpret or express it in a
different way. They write in the constant routine, always in the same way. Explain something, support it;
explain something, support it…Studying different strategies is useful for them in terms of expanding the
topic.” (P.6) and “We did freewriting in class, actually it is very enjoyable, since it is not in the exam
format, students like writing. While doing free writing, as we transmit our thoughts without thinking, to
some extend we can reflect everything on our paper easily as is it not in the exam format. So, it becomes as
a preparation for the exams for us. I think it should be done frequently.” (P.7)
Curr Res Educ (2019), 5(1)
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Another important code mentioned by the participants was feedback (n=7). As for feedback, sample
answers by the participants are as follows:
“For instance, it is necessary the teachers show common writing mistakes in class actually so that students
will not repeat the same mistakes for their following essays. Even when a student compares his articles
written before and now, it will contribute to his awareness of his writing ability. Showing mistakes made on
former papers is very important in the sense of not repeating the same mistakes on the following ones.”
(P.7) and “It is very important to give positive and individual feedback to the student. It would be better if
we would give feedback to him individually… It will be helpful to encourage the students to write……”
(P.3).
From these statements, it is clear that discussing common mistakes on previous writings in the process of
acquiring writing skills has a positive impact on not repeating the same mistakes for the following ones and
that it is important to give feedback in individual sense.
Other suggesting for the betterment of the writing skill was practice (n=5), followed by language use (n=4),
assessment (n=4), and motivation (n=4). Materials and technology use were indicated by 3 participants. As
for language use, sample participant answers are as follows:
The teacher should process the four basic language skills altogether. When the student both speaks and
writes, he improves his listening and writing skills together. Reading is also improved but speaking is
trouble. It should be practiced. When we come to final year, we find ourselves in a great trouble with
speaking. We really need to see the teacher as a medium to speak. The teacher should establish himself as
someone ready to speak with his students.” (P.3) and “Teacher, we have still problems with grammar and
spelling rules, therefore; I think the teacher should repeat grammar and punctuation rules where
necessary.”(P.4)
In these line, students emphasize the speaking skill in the process of acquiring writing skills in writing
courses. For motivation, the participant remarked as follows:
It is necessary to motivate the students by praising them. If the instructors do not motivate them, the
students tend to take a dislike to write. The students like praises; "well done, well written". They show an
interest in writing when they receive a positive attitude by means of getting feedback and they feel that they
have to study the lesson."(P.9) and “... if the instructors are aware of what students can do and cannot do,
they can follow a path and awaken the feeling that students can do the tasks at their own level; this makes
them like writing more. Accordingly, it makes easier to set a goal for themselves." (P.8).
Finally, as for assessment, sample participant answer are as follows:
Instructors should encourage students to prepare a writing portfolio. Students must look at back what they
wrote in the past. In addition, they can see their improvement whenever they write a new essay. So
portfolio is crucial for them." (P, 2) and " It just does not seem right to me to assess the students by exams
only. In general students’ attitudes towards the lesson, class participation, all of his writings during the
term should be taken into consideration while assessing their performance." (P.5).
The suggestion of portfolio is good news since portfolio is viewed as a viable method within the context of
dynamic assessment.
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4. Discussion
The present study focused on improving writing skills and the solutions to these problems based on the
opinions of the students. Participants’ views were gathered under five themes as follows;


problems encountered in the process of acquiring and improving writing skills,



causes of these problems,



possible suggestions for solving these problems,



methods / strategies to improve writing skills, and how to teach writing skills course

Results revealed that ELL students experience problems in critical thinking mostly in academic writing and
that these problems are more often caused by writing anxiety, and that positive feedback is the most
important factor in solving the problems and that to improve their writing skills they need to expand their
vocabulary by practicing reading frequently and that lecturers’ applying different strategies in classes
makes a great contribution to students.
The findings first show the fact that ELL students are not able to think critically is the main problem they
encounter during the process of acquiring writing skills. In addition, improper language use, problems in
unity and organization, lack of content knowledge, lack of planning, misuse in style and mechanics, errors,
skipping pre-writing stage and not being motivated are other problems they experience. Similar findings
are available in literature as well (Doğanay, Taş Akbulut, & Erden, 2007). It is significant that students
should improve their ability to think critically in order to meet the expectations and necessities of their
profession.
As mentioned, the critical approach plays an important role in improving students’ writing skills and is
influential in the nature of the process. Şaraplı (2013) pointed out that in order to develop their critical
thinking, students should acquire research skills. In this context, it can be argued that in the present study
the participants stated that their primary problem in acquiring writing skills is “not being able to think
critically” is compatible with the literature. Besides, the fact that the students consider improper language
use and not being motivated as important problems in this process can be explained in relation to the
context in which the research is carried out. These findings indicate that ELL students think that lack of
critical thinking as well as misuse of English grammar and lack of motivation need to be addressed with
precision.
The other focus of the study is related to the probable causes of the problems encountered by ELL students.
Accordingly, the participants indicated that the problems encountered in the process of acquiring writing
skills were caused by writing anxiety and writing anxiety affected their motivation in a negative way.
Similar findings were obtained in literature (Kırmızı & Dağdeviren Kırmızı, 2015; Kara, 2013). Anxiety is
a factor that affects the process of writing directly. According to the research, writing anxiety occurs
because of language complexity in general and complexity of writing as a skill in particular (Bruning &
Horn, 2000; Schweiker-Marra & Marra, 2000). When considered from this point of view, problems
encountered by ELL students in the process of acquiring academic writing skills may have consequences
such as lack of motivation, being discouraged to write, failing courses and perhaps an extension of
graduation.
The students have concerns about not being able to finish writing their essays on time, negative criticism of
the instructors, getting low marks from the examinations and hence the extension of the term. They
emphasized that in some cases, even if they master the subject, they cannot put their thoughts and ideas on
paper because they are afraid of the negative criticism of the instructors. In this context, our students may
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be suggested to do more writing practices, to search for the subject deeply and master it and to meet the
requirements of the course. If our teachers give positive feedback to the students and encourage them to
write, it may be beneficial for students to relieve their writing anxiety.
Another finding was related to suggestions of the participants about the solution of the problems
encountered in the process of acquiring academic writing skills. The participants are of the opinion that
getting positive feedback for the essays, doing research about the topic, doing plentiful reading and
practicing writing will be effective in elimination of the problems. The fact that positive feedback is the
most emphasized element of the participants' suggestions for the problems seems to be related to not
receiving individual feedback in this process. This is because the class is too crowded – more than 100
students when the students who failed from writing course in previous year attend the class -, the students
are frequently asked to write essay – one or two per week – and it is almost impossible to check more than
100 students’ essays one by one each week.
It can be asserted that the relevant findings of the present study are compatible with anticipations and the
related literature when it is considered that getting positive and also individual feedback improves students’
writing skills and increases their motivation. One of the related studies argued that peer feedback improves
the students' motivation and improves their writing skills. In this context based on the research findings it is
possible to make an inference that getting especially positive feedback – teacher or peer feedback – in the
process of acquiring academic writing skills is a crucial factor in achieving students’ goals from the point
of determining to what extend they are successful in writing, what they can do and cannot do and how they
can improve themselves in writing.
On the other hand, the participants think that reading the related texts and doing research about the topic, in
addition practicing writing regularly will be effective in solving the problems in writing. In general, the
writing process is divided into 3 stages: pre-writing, while-writing and post-writing. In fulfilling these
stages, brainstorming in pre-writing; writing drafts in while-writing; editing the final draft in post-writing
are basic skills in order to be able to write a full-fledged essay. Getting feedback at each stage acts as a safe
bridge to the next stage. Students are likely to achieve success in writing when they are able to make use of
this process by doing plenty of reading and practicing writing. Their success in writing will reflect on their
course grades as well, consequently they will be motivated to write more and more and they will also feel
self-confident while practicing other language skills reading, speaking and listening likewise. Briefly,
positive feedback for their papers plays a great role for students in developing their writing skills.
Another finding of the research relates to the opinions of the participants about how they can improve their
academic writing skills. Accordingly, participants believe expanding their vocabulary by practicing reading
frequently will be effective to improve their writing skills. The fact that the most frequently emphasized
method by the participants for improving students’ writing skills is to improve their vocabulary by reading
frequently seems to be related to lack of vocabulary resulting either from poor secondary education they
received or their individual deficiencies of knowledge. The education system based on memorization and
multiple-choice tests in secondary education prepare students for university entrance exam; however, it
does not allow students to improve their ability to comment, express their opinion and discernment. In this
context, when students start their university life and when especially ELL students have to read intensively
for their literature courses at the department and use four language skills in an integrated way, they just
then realise that they lack knowledge of English language and commenting or reasoning on something. In
this context, different methods to improve vocabulary are presented in literature (Walters & Bozkurt,
2009). Besides, considering learning awareness of students’ individual efforts to improve their vocabulary
play an important role in this process and vocabulary acquisition is the individual responsibility of a
student.
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The final finding of the research is about the views of the participants on how to teach writing to the
students. According to the participants applying a variety of methods/strategies together in one class while
teaching writing will be more effective for students, so in this way at least one method/strategy would
arouse one of the students’ interest. The fact that the participants stated that there must be more than one
method applied in one-hour class that can be specific for each student at the point of teaching writing arises
from individual learning differences and consequently their expectations in that way. Teaching writing
methods/strategies are various and required to be conducted according to the levels and learning styles of
the students. Students, both by hearing and seeing, are able to get the writing skill easily.
Considering that using more than one method/strategy is an important factor in the process of acquiring
writing and affects the process positively, it can be argued that the relevant finding of the research is
compatible with the expectations. As the students have different learning styles because each student is
unique, it is expected that instructors use a variety of methods/strategies in courses; otherwise students may
be demotivated. In this context based on the relevant research finding, it can be inferred that bearing in
mind that each student is unique, offering each student an opportunity to learn, teaching each class using
various methods/strategies and thus avoiding a monotonous class are significant factors in achieving
students’ aim of acquiring academic writing skills.
Participants, on the other hand, underlined that the use of technology and practicing writing by the students
will also make a significant contribution to this process. Participants emphasized that their papers should be
checked individually, and they want to get online feedback as well as the feedback in class. When we think
of the importance of feedback for students to improve their writing, this method can be thought to
contribute considerably to them. In addition, they indicated that the best way to improve writing skill is to
practice; they claimed that they will be able to express themselves more easily and think more practically
when they practice writing frequently. In this respect, it can be said that an amendment in course syllabuses
in the sense of applying various methods/strategies at each course, providing feedback to the students for
their essays via internet using available databases and encouraging them to practice writing will be very
effective in this process.
5. Conclusion
One important finding of the study was that students seem to lack critical thinking skills. It was stressed
above that it can be linked to metacognition. Another point is that critical thinking skills may also be
discussed within the context of self-efficacy, which is defined as “the belief in one’s capabilities to
organize and execute the courses of action required to manage prospective situations” (Bandura, 1995, p.2).
From the social cognitive perspective, students with a high level of self-efficacy have a high level of selfconfidence and they believe that they can organize the learning environment conducive to their own
learning (Bandura, 1986). Moreover, studies point out that there is a correlation between level of selfefficacy and academic achievement (e.g., Pajares, 2003; Pajares & Kranzler, 1995; Pintrich & De Groot,
1990). Therefore, writing self-efficacy would imply a high sense of efficacy and confidence for the task of
writing. L2 learners are expected to have writing self-efficacy in terms of content, design, unity, and
accuracy, punctuation. In connection with this, it is assumed that genre-based pedagogy can be a strong
factor influencing L2 learners’ self-regulation and self-efficacy (Csizér & Tankó, 2017; Woodrow, 2011;
Yasuda, 2011).
The findings of this study support the general assumption that ELL students have some problems in writing
and they remain incompetent in academic writing. In this context ELL students in preparatory classes need
a great concern and attention of instructors. Yasuda (2015) states that limited language proficiency on the
part of writers as an inhibitory factor. Keck’s (2006) comparative study found that in the writing process L1
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writers made significant changes by modifying clauses to complex noun phrases and the like whereas L2
writers’ revisions were characterized through minimal lexical or syntactic changes. In a similar vein, Wette
(2010) also found that for effective summary making students needed to process an adequate vocabulary of
superordinate terms rather having knowledge of synonyms that just closely match the original word. The
role of a lexico-grammatical approach was emphasized by Staples and Reppen (2016). These findings
indicate that lexical and syntactic proficiency predict success in the writing skill and require educators to
provide students with sufficient scaffolding in lexical and syntactic knowledge.
As a result, it might be suggested that all ELL students be placed in a separate group and be exposed to an
intensive schedule. The program should include the classes with integrated language skills so as to improve
their language. Simplified stories which get the students to the joys of reading for pleasure enable students
real reading in English through six stages, because reading is considered as the interaction between the
reader and the text. These books also help ELL students be accustomed to literary texts they will handle for
the following years and writing instructions may be parallel with story in these books. In time the will learn
how to apply a reading strategy to comprehend the text and as they read they will prepare a treasure of
vocabulary and ideas to write. As they practice writing, they will write better.
Finally, discussing the role of writing within the context of World Englishes paradigm, Matsuda &
Matsuda (2010) suggested the following guidelines:


teach the dominant language forms and functions



teach the boundary between what works and what does not



teach the principles and strategies of discourse negotiation



teach the risks involved in using deviational features

Therefore, future studies can focus on participant views on the use of World Englishes paradigm. In
addition, more experimentation may be needed to measure the role of lexico-grammatical approach to
writing.
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